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Abstrakt v českém jazyce 

Ploché střechy v dnešní době představují velice žádaný způsob zastřešení 

objektů. Své zastoupení mají ve výstavbě rodinných a bytových domů, výrobních 

a skladovacích objektů, administrativních budov, nákupních středisek apod., a to 

nejen u novostaveb, ale ve velké míře i u rekonstrukcí. 

U každé ploché střechy je nutné navrhnout způsob stabilizace střešního 

souvrství vůči sání větru. Lepení, jako způsob stabilizace ploché střechy, 

představuje jednu z řady používaných metod. Vlastní lepení lze provádět 

nespočetným množstvím lepidel nejrůznějšího složení od mnoha výrobců. Jako 

každá metoda má své výhody i nevýhody. Za klíčovou nevýhodu lze považovat 

nedostatek informací. Tento nedostatek spočívá především v neexistenci 

jakékoli informace o pevnostních hodnotách lepených spojů. 

Disertační práce je zaměřena na polyuretanová lepidla, jejich použití pro 

stabilizaci vrstev ploché střechy a experimentální stanovení pevnostních hodnot 

lepených spojů. Disertační práce si v první fázi klade za cíl vytvořit zkušební 

metodiku pro experimentální měření. V rámci metodiky navrhnout zkušební 

těleso, zkušební zařízení a postup experimentálního měření. 

V další fázi se práce zaměřuje na experimentální měření a jeho vyhodnocení. 

Výzkum byl zaměřen především na to, jaké vlastnosti lepený spoj vykazuje 

s ohledem na množství a druh lepidla, materiál spojovaných vrstev 

a technologickou nekázeň.  

Výsledky experimentálního měření poskytly číselné hodnoty pevnosti 

lepených spojů a poukazují na rizikové situace, se kterými je možné se setkat při 

realizaci. Závěr práce je věnován doporučením pro praxi a možnosti pokračování 

v řešení této problematiky.  
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Abstract in English 

Flat roofs are very desired type of building roofing these days. We can find flat 

roofs in construction of family and apartment houses, manufacturing and storage 

buildings, office buildings, shopping centres, etc. and not only in constructions 

of new building, but in substantial amount also during reconstruction. 

For every flat roof  it is necessary to design a way of roof plies stabilization 

against wind suction. Gluing is one of many used methods of flat roof 

stabilization. The gluing itself can be implemented by innumerable adhesives of 

various compositions from many manufacturers. Gluing has advantages and 

disadvantages as every method. Lack of information can be considered as key 

disadvantage. Especially the lack of information about strength of gluing joints. 

The dissertation is focused on polyurethane adhesives, their application for 

stabilization of layers in flat roof and experimental determination of strength 

values of glued joints. The first phase of the dissertation aims to create a test 

methodology for experimental measurements. As a part of the methology to 

create a test model, a test apparatus and a procedure for experimental 

measurements. 

In next phase dissertation focuses on experimental measurements and their 

evaluation. Research was primarily focused on properties of gluing joint 

depending on the amount and type of the adhesive, material of bonding layers 

and technological indiscipline.  

The results of experimental measurement provide numerical values of strength 

of the gluing joints and pointed to risky situations which can occur during 

realization. The conclusion provides practical recommendations and possible 

opportunities for continuation of the work on this topic. 
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1 ÚVOD 

Použití lepidel jako spojovací vrstvy ve skladbě plochých střech představuje 

frekventovaný způsob stabilizace vrstev ploché střechy. Jedná se však 

o způsob stabilizace velice náchylný na technologii provádění a okrajové 

podmínky.  

Z hlediska návrhu tvoří tato technologie velice těžko uchopitelné téma. 

Ploché střechy je nutné stabilizovat především na účinky sání větru, jehož 

hodnoty jsou reálně vyčíslitelné. Ovšem při návrhu lepeného spoje na dané 

zatížení větrem nastává problém v získání jakékoli číselné informace 

vyjadřující pevnostní charakteristiku běžně používaných lepidel. Při návrhu 

nelze nalézt oporu ani v normách či legislativních předpisech. Jedinou 

možností je tedy řídit se technickými listy výrobců, jež předepisují množství 

lepidla dle výšky budovy a oblasti ve střešní ploše.  

Samostatnou kapitolou je kvalita vlastních lepidel, především v dnešní 

době, kdy dochází k výraznému tlaku na cenu stavebního díla. Použití 

levnějších výrobků může představovat nutnost zcela jiného dávkování, které 

však často závisí pouze od úvahy realizátorů ploché střechy. 

Technologie provádění neméně ovlivňuje výslednou funkčnost střešního 

pláště. Zásadní je nejen proces nanášení lepidla, ale i následné uložení 

lepeného komponentu a doba, po kterou dochází k vytvrzení lepidla.  

Tato práce je zaměřena na polyuretanová lepidla, jakožto v současnosti 

nejčastěji používané lepidla v plochých střechách. Cílem je číselně podložit 

jejich pevnostní charakteristiky na základě výsledků experimentálního 

měření.  
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2 SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ 

PROBLEMATIKY 

2.1 Lepení 

2.1.1 Historie lepení 

Historie lepení je stará jako lidstvo samo. První lepidla byla vyrobena 

z přírodní gumy a pryskyřice. První prokázané použití lepidla pochází 

z doby 4000 př. n. l., kde archeologové studováním pohřebních míst 

prehistorických kmenů našli rozbitou keramiku, která byla opravena 

pryskyřicemi. Asfaltové lepidlo bylo použito již před 6 tis. lety v soškách 

v babylonských chrámech, Gótové používali směs vaječných bílků a limetky 

pro lepení mincí na dřevo.  

První novodobé komerční lepidlo pochází z Holandska z roku 1690. 

Vývoj polyuretanových lepidel lze vysledovat do roku 1937, kdy průkopník 

Otto Bayer zahájil kombinaci polyesterpolyolů s di- a polyisokyanáty. 

Uretanové prepolymery byly jako první použity na počátku roku 1950 pro 

lepení kůže, dřeva, tkaniny a gumových kompozitů. Následoval široký 

rozvoj a používání v mnoha odvětvích, jež byl částečně omezen v roce 1990 

z důvodu poškozování ozónové vrstvy. [6] 

2.1.2 Základní pojmy 

 Adheze – vzájemné přitahování dvou povrchů adhezními silami. 

Adheze je výsledkem působení chemických vazeb, 

mezimolekulárních vazeb a fyzikálních sil. Někdy je adheze nazývána 

přilnavost. 

 Substrát – materiál spojovaný adhezivem. 

 Koheze – jedná se o souhrn sil, které drží částice adheziva působením 

mezimolekulárních a valenčních sil pohromadě. Velikost koheze 

udává tzv. kohezní energie, což je velikost energie potřebná k odtržení 

jedné částečky lepidla od ostatních. Někdy nazýváme kohezi 

soudržnost, nebo tzv. vnitřní adhezi. 

 Adherend – spojovaný materiál, na který je nanášeno lepidlo a který 

musí být před lepením vhodně upraven.  
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 Lepený spoj – soustava dvou nebo více adherendů spojených 

adhezivem. 

 Adhezní lom – destrukce spoje, při které nastane oddělení adheziva od 

adherendu.  

 Kohezní lom – destrukce spoje, při které trhlina probíhá materiálem 

lepidla. Znamená to, že adheze mezi lepidlem a adherendem je vetší, 

než koheze lepidla.  

 Smíšený lom – je kombinace předchozím případů porušení. Pro lepší 

popis bývá výskyt jednotlivých typů lomů vyjádřen procentuálně. [12] 

 

Obr. 1 Poruchy lepených spojů [14] 

2.1.3 Teorie lepení  

Teorie lepení (adhezní spojování dílů) se opírá o vztahy molekul a jejich 

vzájemného působení. Podle nejnovějších zjištění je sem třeba přiřadit 

i vztahy vyplývající z nemolekulární struktury. S molekulovou strukturou 

souvisí adheze. Při tom se budou dále uplatňovat fyzikální síly, chemické 

vazby a mezimolekulární síly. V současné době se nejčastěji používají 

následující teorie adheze:  

1. Molekulová teorie (adsorpční) – dnes nejvíce přijímaná adsorpční teorie 

adheze vychází z analogie jevu smáčení, adsorpce a adheze. Základem 
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adheze je vzájemné působení molekul adherendu a lepidla (adheziva), 

proto je nevyhnutelné, aby oba druhy molekul měly polární funkční 

skupiny schopné vzájemného působení. Proces vzniku adhezního spoje 

lze rozdělit na dvě stádia: 1. transport molekul adheziva k povrchu 

adherendu; 2. vzájemné působení mezimolekulárních sil (van der 

Waalsovy) po přiblížení molekul adheziva na vzdálenost menší než 

0,5 nm. To trvá až do dosažení adsorpční rovnováhy. Za předpokladu 

dostatečného kontaktu (na molekulární úrovni) adherendu a adheziva 

postačují van der Waalsovy síly vzhledem ke své vysoké četnosti 

k dobré pevnosti adhezního spojení. Příčina malé pevnosti adhezního 

spoje je spatřována především v omezeném kontaktu adherendu 

a adheziva, a proto úzce souvisí s dokonalostí smáčení povrchu 

adherendu adhezivem.  

2. Elektrostatická teorie – tato teorie předpokládá dvojitou vrstvu 

vytvořenou dotykem dvou rozličných substancí ve spoji jako základ pro 

vzniklé adheze. Podle toho je spoj kondenzátorem, jehož rozdílně nabité 

desky se přitahují. Jakmile je oddělíme, vzniklý potenciálový rozdíl se 

musí vybít a vyzářit jako elektronová emise. Při podrobnějších studiích 

však nebyla prokázána korelace mezi velikostí povrchového 

elektrostatického náboje a pevností odpovídajících adhezních spojení.  

3. Mechanická teorie – tato teorie vychází z představy, že po proniknutí 

kapalného adheziva do trhlin a kavit lepeného povrchu, dojde po 

zatuhnutí adheziva k jeho „zaklínění“ v povrchu adherendu. Mechanické 

teorie adheze jsou dnes užívány sporadicky, jen ve specifických 

případech, jako je např. adheze pryžových směsí k textilním vláknům či 

výroba překližek.  

4. Difuzní teorie – podle této teorie pevnost spoje vzniká vzájemnou difuzí 

polymerů (nebo jiných materiálů) napříč rozhraním. Základem tohoto 

tvrzení je skutečnost, že některé látky (např. polymery) mohou navzájem 

difundovat a průběh této difuze, který závisí především na čase, teplotě, 

viskozitě, kompatibilitě adherendu a adheziva, relativní molekulové 

hmotnosti polymerů, ovlivňuje pevnost spoje. Tato teorie však 

nevysvětluje možnost spojení materiálů, které vzájemně nedifundují, ale 

úspěšně se lepí (např. kov - sklo).  

5. Chemická teorie – pro získání pevného spoje, který nebude vykazovat 

adhezivní ale kohezivní lom je podle této teorie potřebné, aby materiály, 

které se mají navzájem spojit, reagovaly vytvořením primárních 

chemických (kovalentních) vazeb napříč rozhraním. Takovéto vazby 
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sice někdy vznikají, všeobecně však lepení probíhá 

v termodynamických podmínkách, které vznik chemických vazeb 

neumožňují. [13] 

2.1.4 Dělení lepidel 

Lepidla mohou být dělena dle řady vlastností, přičemž nejpoužívanějšími 

jsou dělení podle výchozích surovin a podle způsobu vytvrzování. [7], [48] 

 Z hlediska původu 

o Lepidla na přírodní bázi 

 Lepidla anorganického a minerálního původu 

 Vodní sklo 

 Asfaltová lepidla 

 Fosfátová lepidla 

 Silikátová lepidla 

 Keramická lepidla aj. 

o Lepidla organického původu 

 Glutinová lepidla 

 Kaseinová lepidla 

 Albuminová lepidla 

 Škrobová lepidla aj. 

o Lepidla na syntetické bázi 

 Epoxidová lepidla 

 Polyuretanová lepidla 

 Akrylátová lepidla 

 Silikony aj. 

 Dle způsobu vytvrzování lepených spojů 

o Lepidla vytvrzována anaerobní reakcí 

o Lepidla vytvrzovaná ultrafialovým zářením 

o Lepidla vytvrzovaná aktivátory 
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o Lepidla vytvrzovaná aniontovou reakcí 

o Lepidla vytvrzovaná okolní vlhkostí 

o Lepidla vytvrzovaná teplem 

o Lepidla vytvrzovaná vsáknutím a odpařením rozpouštědel  

2.2 Plochá střecha 

Střecha je stavební konstrukce chránící zastřešený prostor před působením 

vnějších vlivů. Střecha sestává z nosné střešní konstrukce, jednoho nebo 

několika střešních plášťů oddělených vzduchovými mezerami 

a z doplňkových konstrukcí a prvků. Termínem plochá střecha se rozumí 

střecha se sklonem vnějšího povrchu ≤ 5°. [17] Plochá střecha se dále může 

dělit z hlediska počtu vrstev, využití střešní plochy, způsobu stabilizace 

a typu odvodnění. Každá střecha je vystavena vlivům vnějšího prostředí, 

které působí na jednotlivé vrstvy a ovlivňují je. Rozhodujícími vlivy jsou 

zejména zeměpisná poloha, teplota vzduchu, sluneční záření, déšť, sněhová 

pokrývka, vítr, spad a chemická exhalace, biologické a bakteriologické 

vlivy, hluk a chvění, vlivy vnitřního a vnějšího provozu a seizmicita. [1] 

2.2.1 Zatížení střech 

Na střešní plášť ploché střechy působí různá zatížení [19]. Ze silových 

zatížení to jsou stálá zatížení od tíhy jednotlivých vrstev a prvků střešního 

pláště a nahodilá zatížení zejména od užitného zatížení [20], od zatížení 

sněhem [21] a větrem [22]. Kromě silového zatížení je střešní plášť namáhán 

účinky deformačního zatížení, zejména od zatížení změnou teploty. Při 

návrhu stabilizace střešního pláště plochých střech je rozhodující to, zda 

svislé stálé zatížení působící ve směru gravitace horní povrchové vrstvy, 

resp. horních dostatečně spojených vrstev, je větší než zatížení působící 

v opačném směru, což je zatížení sáním větru.  



SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 19 

19  

 

 

Obr. 2 Působení větru na střešní rovinu [51] 

V případě, že je uvedená podmínka s požadovanou spolehlivostí 

vyplývajících z normových požadavků [19] splněna, není nutno navrhovat 

další opatření. K tomu je nutno poznamenat, že tato podmínka musí být 

posouzena pro nejvíce zatíženou oblast ploché střechy podle ČSN EN 1991-

1-4 [22]. V opačném případě, kdy není podmínky spolehlivosti splněna, je 

nezbytné se zabývat návrhem opatření k zajištění stabilizace střešního pláště. 

Stabilizace jednotlivých vrstev ploché střechy může být provedena 

lepením, přitížením, mechanickým kotvením, natavením asfaltových pásů či 

kombinací těchto způsobů.   

2.3 Stabilizace ploché střechy lepením 

Ze všech druhů stabilizace je lepení technologie nejnáchylnější na okrajové 

podmínky, což v tomto případě je především rovinnost a čistota podkladu 

a povětrnostní podmínky. Naopak velkou výhodou stabilizace lepením je 

nepřitěžování konstrukce, nedochází k perforaci níže položených vrstev 

a tím ani k vnášení bodových tepelných mostů do konstrukce. 

Ploché střechy se nejčastěji navrhují jako jednoplášťové případně 

dvouplášťové. Jednoplášťové střechy zajišťují všechny funkce střechy 

jedním pláštěm, jež je tvořen několika vrstvami. [17] Každá vrstva ve 

střešním plášti musí být zajištěna proti účinkům sání větru. Dvouplášťové 

střechy oddělují vnitřní prostředí od vnějšího dvěma střešními plášti, mezi 

nimiž je vzduchová vrstva. [3] Dolní plášť sestává vždy z nosné konstrukce 
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a zpravidla z parotěsné a tepelně izolační vrstvy. Horní plášť je vždy tvořen 

alespoň ze dvou vrstev, a to nosnou konstrukcí a vodotěsnící vrstvou. [5]  

2.3.1 Vodotěsnící vrstva 

Vodotěsnící neboli hydroizolační vrstva je vrstva nepropustná pro vodu 

v kapalném i tuhém skupenství, což představuje bezesporu nejdůležitější 

vlastnost každé střechy. [18] Vodotěsnící vrstva se dále člení na hlavní 

vodotěsnící vrstvu, pojistnou vodotěsnící vrstvu a pomocnou vodotěsnící 

vrstvu. Pro stabilizaci lepením se nejčastěji jedná o fólie lehkého typu ať už 

nejrozšířenější PVC-P či fólie na bázi TPO (termoplastický polyolefín), 

EVA (etylén-vinyl-acetát), aj. Fólie určená pro lepená souvrství pomocí 

lepidel jsou již z výroby opatřena nakašírovanou geotextílií na spodním 

povrchu. Fólie určené pro mechanické kotvení mají výztužnou vložku 

nejčastěji z polyesterové tkaniny, naproti tomu fólie určené pro lepené 

souvrství jsou nejčastěji vyztužené skelným rounem. [1] Fólie bez 

nakašírované geotextílie lze lepit pomocí lepidel na bázi rozpouštědel či 

použít samolepící fólie. Asfaltové pásy se tradičně pomocí lepidel 

nestabilizují, spíše se využívá možnosti natavení či samolepící úpravy.  

2.3.2 Parotěsná vrstva 

Tato vrstva omezuje či téměř zamezuje pronikání vodní páry z vnitřního 

prostředí do střešního pláště. [18] Při návrhu parozábrany z asfaltových pásu 

dochází nejčastěji k jejich částečnému natavení a tím stabilizaci k podkladu 

a současně vytvoření expanzní vrstvy. U parozábrany z fólii lehkého typu je 

nejčastěji voleno přitížení další mechanicky kotvenou či přitíženou vrstvou. 

Stabilizace parotěsné vrstvy lepením prozatím nenachází uplatnění.  

2.3.3 Tepelněizolační vrstva 

Tato vrstva zajišťuje požadovaný teplotní stav vnitřního prostředí bránící 

nežádoucímu úniku tepla z objektů, popřípadě chránící stavební konstrukce 

před nepříznivým působením teploty. [17] V posledních desetiletích jsou 

nejpoužívanějšími tepelnými izolacemi plochých střech pěnový 

a extrudovaný polystyren a výrobky z minerální vlny. Své nezastupitelné 

místo však má v oblasti plochých střech i pěnové sklo a v poslední době také 

výrobky z pěnového polyuretanu. [2] Z hlediska technologie provádění je 

lepení přímo předepsáno pro tepelnou izolaci z pěnového skla, jež se 
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plnoplošně lepí za pomocí asfaltového lepidla, včetně svislých spár. I další 

tepelné izolace je možné lepit, a to jak asfaltovými, tak polyuretanovými 

lepidly. Lepení může probíhat v lepení izolačních desek k podkladu, či 

jednotlivých desek mezi sebou. Za podklad pro tepelně izolační vrstvu 

nejčastěji slouží parozábrana, která v tomto případě musí být nutně 

provedena z asfaltových pásů, nebo přímo nosná konstrukce střechy. 

2.3.4  Spojovací vrstva 

Dle terminologického vyjádření dle ČSN 73 1901 se jedná o vrstvu spojující 

dvě sousední vrstvy střechy. Spojovací vrstva se navrhuje z vhodných 

lepidel určených pro tyto účely. Preferují se lepidla, která po aplikaci nejsou 

za předpokládaných teplot schopna trvale plastické deformace. [17] 

2.3.4.1 Polyuretanová lepidla 

Polyuretanová lepidla se řadí do skupiny syntetických polymerů vytvrzující 

s přístupem vzdušné vlhkosti. Polymery jsou látky, v jejichž velké molekule 

se jako článek v řetězu mnohonásobně opakuje základní monomerní 

jednotka.  

Polyuretanová lepidla vznikají reakcí dvou základních materiálů, a to 

polyolů a isokyanátů. Dva nejběžnější polyoly jsou na bázi polyetheru 

a polyesteru a dva hlavní používané isokyanáty jsou toluen disokyanát (TDI) 

a difenylmethandiisokyanát (MDI). Polyuretanová lepidla lze dále dělit 

z hlediska přítomnosti rozpoštědel na bezrozpouštědlová a na bázi 

rozpouštědel. [10] Další způsob dělení je z hlediska počtu komponentů: 

 Dvoukomponentní polyuretanová lepidla jsou založena na reakci 

vícesytných alkoholů (polyolů) s vícefunkčními isokyanáty. Tato 

reakce probíhá rychle za vzniku husté polymerní sítě. 

 Jednokomponentní polyuretanová lepidla byla vyrobena 

z dvoukomponentních tak, že se ponechal reagovat polyol 

s nadbytkem isokyanátu. V pryskyřici tak zůstaly nezreagované 

isokyanátové skupiny. Ty jsou citlivé na vodu, alkoholy, aminy, 

kyseliny apod. Působením vzdušné vlhkosti dochází k tuhnutí lepidel, 

které probíhá ve třech krocích. V prvním kroku dochází k reakci 

isokyanátu s vodou za vzniku nestabilní kyseliny karbamové. Druhým 

krokem je rozpad kyseliny karbamové na oxid uhličitý a amin. 
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V třetím kroku dochází k reakci aminu a isokyanátu za vzniku 

polyuretanové vazby. [25] 

 

Obr. 3 Použití polyuretanových lepidel [36], [27] 

2.3.4.2 Asfaltová lepidla 

 Zpracované za tepla – jedná se o oxidované asfalty připravované 

oxidací měkkých primárních asfaltů (destilačních zbytků). Oxidace se 

provádí foukáním směsi vzduchu a vodní páry do roztaveného asfaltu 

při teplotě nad 300 °C. Tím se zvyšuje bod měknutí, asfalt se stává 

pružnější, je méně citlivý na změny teploty, zvyšuje se bod lámavosti, 

zvětšuje se rozmezí plasticity, jež se rozšiřuje do oblasti vyšších teplot. 

Tažnost asfaltu klesá. [11] Tento způsob lepení klade nejmenší nároky 

na dodržení technologie (povětrnostní podmínky, nerovnost podkladu 

apod.). Jedná se i o poměrně ekonomický výhodný způsob lepení. [16] 

 Zpracované za studena – lepidla, jež je možné dále rozdělit na 

asfaltová lepidla ředitelná organickými rozpouštědly a asfaltová 

lepidla ředitelná vodou. Jedná se o širokou skupinu výrobků sestávající 

z asfaltové hmoty a dalších příměsí. [11] 

2.3.4.3 Další druhy lepidel 

 Jednokomponentní lepidlo na bázi nitrilového kaučuku 

 Jednokomponentní lepidlo na butylkaučukové bázi 

 Obecně lepidla na bázi rozpouštědel 

 Obecně lepidla na bázi kaučuků 

 



SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 23 

23  

 

 

Obr. 4 Požití asfaltových lepidel [24], [26] 

2.4 Polyuretanová lepidla 

V České republice se pro lepení v plochých střechách používají ve většině 

případů jednosložková polyuretanová lepidla.   

2.4.1 Způsob provádění 

Jak již bylo uvedeno, polyuretanová lepidla vytvrzují s přístupem vzdušné 

vlhkosti. Nanáší se buď z uzavřených nádob v tekuté konzistenci, nebo 

z nádob se stlačeným vzduchem v již napěněné formě.  

 

Obr. 5 Nanášení polyuretanového lepidla pojížděcím přístrojem (vlevo) a ruční 

pistole (vpravo) [28], [49] 

Nanášení probíhá nejčastěji v pruzích nebo plnoplošně. Pokud je lepidlo 

aplikováno v pruzích, používají se ruční pistole pro vytváření jednotlivých 

pruhů nebo manuální pojížděcí přístroje pro nanášení několika pruhů 
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současně. Tyto pojížděcí přístroje zajišťují konstantní vzdálenost 

jednotlivých lepících pruhů a uplatňují se u větších střešních ploch. Ruční 

pistole mají své místo především u malých a svislých ploch a opracování 

detailů. Nářadí a přístroje používané při nanášení polyuretanových lepidel je 

nutné čistit acetonem. Polyuretanová lepidla rovněž nemají příliš pozitivní 

vliv na zdraví pracovníků. Většina výrobců uvádí upozornění na škodlivé 

působení při vdechnutí, způsobení dráždění očí, dýchacích cest, kůže 

a i podezření na rakovinotvorné působení. 

2.4.2 Problematika lepení 

Při používání polyuretanových lepidel jako spojovací vrstvy a rovněž jako 

hlavního způsobu stabilizace střešního pláště ploché střechy, narážíme na 

řadu otázek, předurčující funkčnost lepeného systému. Jedná se především 

o množství použitého lepidla a následná pevnost lepeného spoje. 

Samozřejmě do celého procesu vstupují i další vlivy jako materiál 

spojovaných vrstev, okrajové podmínky či typ lepidla. 

2.4.3 Množství lepidla 

Návrh množství lepidla je velice kreativní část celého procesu. Většina 

výrobců uvádí množství vhodné pro svůj výrobek. U lepidel běžně 

prodávaných v obchodech pro kutily je toto množství často vyjádřeno 

počtem pruhů lepidla na polystyrénovou desku či metr běžný délky a šířkou 

jednoho pruhu lepidla.  U specializovaných výrobců je již množství udáváno 

v závislosti na výšce budovy a polohy ve střešní ploše, a to hmotností lepidla 

na m2 s případným převodem na počet pruhů a jejich odpovídající šířku.  

2.4.4 Únosnost lepeného spoje 

Oproti množství lepidla je únosnost lepeného spoje naprosté tabu. 

V technických listech výrobců lze například nalézt pro dané množství lepidla 

odpovídající počet kotevních prvků či hmotnost přitížení stabilizační 

vrstvou. Jen zřídka lze v technických listech nalézt hodnotu pro pevnost 

lepeného spoje v tahu, a pokud ano, tak se často jedná o empirické odhady. 

Při pohledu z druhé strany je dle ČSN EN 1991-1-4 přesně definovaná síla 

sání větru, na kterou musí střešní plášť vyhovět.   
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2.4.4.1 Postup výpočtu dle ČSN EN 1991-1-4 

 Nejprve je třeba stanovit základní rychlost větru 𝑣𝑏, která závisí na 

větrných podmínkách, změně větru s výškou stanovené z drsnosti 

terénu a orografie: 

 𝑣𝑏 = 𝑐𝑑𝑖𝑟 ∙ 𝑐𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛 ∙ 𝑣𝑏,0 [𝑚/𝑠] (2.4.4.1.1) 

kde je 

𝑣𝑏 základní rychlost větru ve výšce 10 m nad zemí v terénu 

kategorie II, definovaná jako funkce směru větru a ročního 

období [m/s]  

Tab. 1 Výchozí základní rychlost větru [22] 

Oblast I II III IV V 

𝑣𝑏,0 [𝑚/𝑠] 22,5 25 27,5 30 361)  

1) Charakteristickou hodnotu určí příslušná pobočka ČHMÚ 

𝑣𝑏,0 výchozí základní rychlost větru [𝑚/𝑠] (lze uvést v národní 

příloze – mapa větrných oblastí na území ČR – viz Tab. 1) 

𝑐𝑑𝑖𝑟 součinitel směru větru (doporučená hodnota 𝑐𝑑𝑖𝑟 = 1) 

𝑐𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛 součinitel ročního období (doporučená hodnota 𝑐𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛 = 1) 

 Stanovení střední rychlosti větru 𝑣𝑚(𝑧) ve výšce 𝑧 nad terénem závisí 

na drsnosti terénu, orografii a základní rychlosti větru 𝑣𝑏: 

 𝑣𝑚(𝑧) =  𝑐𝑟(𝑧) ∙ 𝑐𝑜(𝑧) ∙ 𝑣𝑏 (2.4.4.1.2) 

kde je 

𝑐𝑟(𝑧) součinitel drsnosti terénu [−] 
𝑐𝑜(𝑧) součinitel orografie. Kde orografie (kopce, útesy apod.) zvyšuje 

rychlost větru o více než 5%, mají se tyto účinky vzít v úvahu 

použitím součinitele orografie 𝑐𝑜. [−] 

Součinitel drsnosti terénu vyjadřuje změnu střední rychlosti větru v místě 

konstrukce, způsobenou výškou nad úrovní terénu a drsností povrchu terénu 

na návětrné straně konstrukce pro uvažovaný směr větru. 

 𝑐𝑟(𝑧) = 𝑘𝑟∙ 𝑙𝑛
𝑧

𝑧𝑜
    pro    𝑧𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑧 ≤ 𝑧𝑚𝑎𝑥 (2.4.4.1.3) 

 𝑐𝑟(𝑧) = 𝑐𝑟(𝑧𝑚𝑖𝑛)    pro    𝑧 ≤ 𝑧𝑚𝑖𝑛 (2.4.4.1.4) 
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kde je 

𝑧𝑜  parametr drsnosti terénu [𝑚] 
𝑘𝑟 součinitel terénu, který závisí na uvažovaném parametru 

drsnosti terénu 𝑧𝑜 a vypočte se dle vztahu: 

 𝑘𝑟 = 0,19 ∙ (
𝑧𝑜

𝑧𝑜,𝐼𝐼
)

0,07

 [−] (2.4.4.1.5) 

kde je 

𝑧𝑜,𝐼𝐼 = 0,05 (kategorie terénu II, Tab. 2) 

𝑧𝑚𝑖𝑛 minimální výška definovaná v Tab. 2 [𝑚] 
𝑧𝑚𝑎𝑥 se uvažuje 200 m 

Tab. 2 Kategorie terénu a jejich parametry [22] 

Kategorie terénu 𝑧𝑜[𝑚]  𝑧𝑚𝑖𝑛[𝑚] 

0  Moře nebo pobřežní oblasti vystavené otevřenému moři 0,003 1 

I  Jezera nebo vodorovné oblasti se zanedbatelnou vegetací a bez 

překážek 
0,01 1 

II Oblasti s nízkou vegetací jako je tráva a s izolovanými 

překážkami (stromy, budovy), jejichž vzdálenosti jsou větší než 

dvacetinásobek výšky překážek 

0,05 2 

III Oblasti rovnoměrně pokryté vegetací nebo budovami, nebo 

s izolovanými překážkami, jejichž vzdálenost je maximálně 

dvacetinásobek výšky překážek (jako jsou vesnice, předměstský 

terén, souvislý les) 

0,30 5 

IV Oblasti, ve kterých je nejméně 15% povrchu pokryto 

podzemními stavbami, jejichž průměrná výška je větší než 15 m 
1,00 10 

 Maximální dynamický tlak 𝑞𝑛(𝑧) ve výšce 𝑧, který zahrnuje střední 

a krátkodobé fluktuace rychlosti větru: 

 𝑞𝑛(𝑧) = [1 + 7 ∙ 𝑙𝑦(𝑧)] ∙ 0,5 ∙ 𝜌 ∙ 𝑣𝑚
2 (𝑧)  [𝑘𝑁/𝑚2]  (2.4.4.1.6) 

kde je:  

𝑙𝑦(𝑧) intenzita turbulence [−] 

𝜌 měrná hmotnost vzduchu, tato hodnota se mění v závislosti na 

nadmořské výšce, teplotě a barometrickém tlaku (doporučená 

hodnota 𝜌 = 1,25 𝑘𝑔/𝑚3) 
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𝑣𝑚(𝑧) střední rychlost větru [𝑚/𝑠] 

Intenzita turbulence 𝑙𝑦(𝑧) zohledňuje vliv turbulencí, které s účinky větru 

úzce souvisí a je definována jako podíl směrodatné odchylky 𝜎𝑦 turbulence 

a střední rychlosti 𝑣𝑚(𝑧). 

 𝑙𝑦(𝑧) =
𝜎𝑦

𝑣𝑚(𝑧)
=

𝑘1

𝑐𝑜(𝑧)∙𝑙𝑛
𝑧

𝑧𝑜

    [−]  𝑝𝑟𝑜 𝑧𝑚𝑖𝑛 ≤ 𝑧 ≤ 𝑧𝑚𝑎𝑥 (2.4.4.1.7) 

 𝑙𝑦(𝑧) = 𝑙𝑦(𝑧𝑚𝑖𝑛)       [−]      𝑝𝑟𝑜 𝑧 ≤ 𝑧𝑚𝑖𝑛 (2.4.4.1.7) 

kde je: 

𝜎𝑦  směrodatná odchylka 

 𝜎𝑦 = 𝑘𝑟 ∙ 𝑣𝑏 ∙ 𝑘1 (2.4.4.1.8) 

𝑘1 součinitel turbulence, pro Českou republiku 𝑘1 = 1 [−] 

𝑐𝑜  součinitel orografie 

𝑧𝑜  parametr drsnosti terénu 

 Tlak větru působící na vnější povrchy 𝑤𝑒 

 𝑤𝑒 = 𝑞𝑛(𝑧𝑒) ∙ 𝑐𝑝𝑒  [𝑘𝑁/𝑚2] (2.4.4.1.9) 

kde je: 

𝑞𝑛(𝑧𝑒) maximální dynamický tlak [𝑘𝑁/𝑚2] 
𝑐𝑝𝑒  součinitel vnějšího tlaku [−] 

 Součinitel vnějšího tlaku 𝑐𝑝𝑒 pro pozemní stavby a jejich jednotlivé 

části závisí na velikosti zatížené plochy 𝐴, což je plocha konstrukce, 

na které se vytváří zatížení větrem v počítaném průřezu. Součinitel 

vnějšího tlaku pro zatíženou plochu 𝐴 o velikosti 1 m2 a 10 m2 jsou 

uvedeny v odpovídajících tabulkách pro příslušné uspořádání 

pozemních staveb jako 𝑐𝑝𝑒,1 pro lokální součinitele a 𝑐𝑝𝑒,10 pro 

celkové součinitele. Doporučený postup pro stanovení součinitele 

vnějšího tlaku 𝑐𝑝𝑒 pro pozemní stavby se zatíženou plochou 𝐴 mezi 

1 m2 a 10 m2 jsou uvedeny na Obr. 6. 
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Obr. 6 Doporučený postup pro stanovení součinitele vnějšího tlaku cpe pro 

pozemní stavby se zatíženou plochou A mezi 1 m2 a 10 m2 [22] 

V Obr. 6 platí: 

 Pro 1 𝑚2 < 𝐴 < 10 𝑚2     𝑐𝑝𝑒 = 𝑐𝑝𝑒,1 + (𝑐𝑝𝑒,10 − 𝑐𝑝𝑒,1) ∙ log10 𝐴  

  (2.4.4.1.10) 

 Ploché střechy se dělí na oblasti dle Obr. 7 a jednotlivé oblasti se 

vzájemně liší součinitelem tlaku. Hodnoty součinitele tlaku pro 

jednotlivé oblasti jsou uvedeny v tabulce 3. Tyto hodnoty norma uvádí 

i pro střechy pultové, sedlové, valbové, vícelodní, klenbové střechy 

a kopule. [26] 

 

Obr. 7 Plochá střecha rozdělená do oblastí dle součinitele tlaku [22] 
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Tab. 3 Součinitele 𝑐𝑝𝑒 pro jednotlivé oblasti ploché střechy [22] 

Typ střechy 

Oblasti 

F G H I 

𝑐𝑝𝑒,10 𝑐𝑝𝑒,1 𝑐𝑝𝑒,10 𝑐𝑝𝑒,1 𝑐𝑝𝑒,10 𝑐𝑝𝑒,1 𝑐𝑝𝑒,10 𝑐𝑝𝑒,1 

Ostré hrany 1,8 2,5 1,2 2,0 0,7 1,2 
+0,2 

0,2 

S atikou 

hp/h = 

0,025 
1,6 2,2 1,1 1,8 0,7 1,2 

+0,2 

0,2 

hp/h = 

0,05 
1,4 2,0 0,9 1,6 0,7 1,2 

+0,2 

0,2 

hp/h = 

0,10 
1,2 1,8 0,8 1,4 0,7 1,2 

+0,2 

0,2 

Zakřivené 

hrany 

r/h = 0,05 1,0 1,5 1,2 1,8 0,4 
+0,2 

0,2 

r/h = 0,10 0,7 1,2 0,8 1,4 0,3 
+0,2 

0,2 

r/h = 0,20 0,5 0,8 0,5 0,8 0,3 
+0,2 

0,2 

Mansardové 

hrany 

α = 30° 1,0 1,5 1,0 1,5 0,3 
+0,2 

0,2 

α = 45° 1,2 1,8 1,3 1,9 0,4 
+0,2 

0,2 

α = 60° 1,3 1,9 1,3 1,9 0,5 
+0,2 

0,2 

2.4.5 Materiál spojovaných vrstev 

Vhodná kombinace lepených materiálů je jednou ze základních podmínek 

vytvoření kvalitního lepeného spoje. Je nutné znát fyzikální a chemické 

vlastnosti spojovaných vrstev, a to především z hlediska chemické 

snášenlivosti, délkové roztažnosti a nasákavosti.  

Pro zvýšení pevnosti lepeného spoje je rovněž nutná vhodná úprava 

lepeného povrchu tak, aby došlo k dokonalé přilnavosti lepidla k lepenému 

materiálu neboli adhezi. Pro zlepšení adheze je nezbytné odstranit nežádoucí 

povrchové vrstvy (např. nečistoty, prach, nesoudržné části podkladu, 

mastnotu apod.) případně zdrsnit povrch a tím zvětšit plochu, která je ve 

styku s lepidlem. Někteří výrobci doporučují hladké nenasákavé povrchy 

opatřit systémovou penetrací. 
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2.4.6 Okrajové podmínky 

Okrajové podmínky při lepení jsou především technologie provádění, 

povětrnostní vlivy a kvalita spojovaných vrstev. 

 Technologie provádění spočívá zejména v dodržení technologických 

postupů výrobců. Tyto postupy zahrnují především požadavky na 

správné nanášení lepidla. 

 Povětrnostní vlivy především s ohledem na teplotu, vlhkost, větrnost 

a sluneční záření. Polyuretanová lepidla lze obecně provádět při 

teplotě okolního vzduchu od minimálně +5 °C do maximálně +50 °C 

(liší se dle jednotlivých výrobců). Relativní vlhkost vzduchu se 

doporučuje v rozmezí 30–95 %. Dovolená rychlost větru není výrobci 

udávána. Lepidlo má ovšem při nanesení a spojení s lepeným 

materiálem nulové hodnoty pevnosti. Pokud by vlivem působení větru 

došlo k vzájemnému posunu lepených vrstev vůči sobě a tím ke 

smykovému namáhání lepeného spoje, dojde tím i k porušení 

polyuretanových vazeb. Porušené polyuretanové vazby pak již 

nevykazují stejné hodnoty pevnosti jako vazby, při jejichž vytvrzování 

nedošlo k smykovému namáhání.  

 Kvalita spojovaných vrstev se týká zejména požadavků na rovinnost 

podkladu a kvality materiálů z hlediska soudržnosti, nečistot, prachu, 

mastnoty a vlhkosti.  Všechny z těchto požadavků mohou mít zásadní 

vliv na mechanické vlastnosti vzniklého spoje. 

o Rovinnost podkladu: u nerovného povrchu může dojít 

k vnesení nechtěného napětí do lepeného spoje, zejména pokud 

je vrstva spojovaná adhezivem z pružného materiálu, kdy dojde 

ke smykovému namáhání lepeného spoje, a to jak v průběhu 

tuhnutí, tak v průběhu životnosti spoje. V obou případech toto 

vnesené smykové napětí bude mít vliv na pevnost a trvanlivost 

vzniklého spoje. Pokud je lepená vrstva z tuhého materiálu, pak 

nemusí ke slepení vůbec dojít vlivem nadměrné oddálení těchto 

vrstev způsobené právě nerovnostmi. 

o Kvalita materiálů: kvalita spojovaných materiálů zásadně 

ovlivňuje soudržnost lepidla s jejich povrchem. Obecně se 

polyuretanová lepidla nepoužívají na povrchy z PE, PP, teflonu 

a silikonu. Za vhodné povrchy lze považovat asfaltové pásy, 

expandovaný a extrudovaný polystyren, PUR/PIR desky, 
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fenolické pěny, silikátové podklady apod. Povrchy těchto 

vrstev musí být čisté, v případě vrstvy nečistot, vodního či 

mastného filmu nemusí vůbec dojít ke spojení lepidla a tohoto 

povrchu. 

2.4.7 Typy lepidel 

Níže je uveden výčet polyuretanových lepidel několika výrobců, určené pro 

lepení v plochých střechách. Údaje jsou čerpány z technických listů výrobků 

dostupných na internetových stránkách. [29–38] Parametry jednotlivých 

výrobků jsou uvedeny jako citace z technických listů. Níže uvedené 

informace představují dostupné podklady pro návrhy lepených systémů 

v plochých střechách. 

1. BORNER – PUK  

 základ:  Diphenylmetan-diisocyanat – (MDI)  -prepolymer 

 složky:   1-složkové 

 barva:   žlutohnědá 

 konzistence:  tekutá 

 spotřeba:  nejméně 120 g/m2 (3–4 lepící pásy na 1 m2 vnitřní střešní  

plochy), dále viz Tab. 4 

 lepící proužek: cca 8 mm [29] 

2. BORNER – PUK 3D  

 základ:  prepolymer obsahující isokyanát 

 složky:  1-složkové 

 barva:  hnědá 

 konzistence: pěnivá 

 spotřeba:  dle Tab. 4 

 průměr lepícího pruhu: cca 30 mm (bez zatížení) [30] 

3. TYTAN – TYTAN STYRO 753 

 složky:  1-složkové  

 barva:  modrá 

 konzistence: stabilně lepivá pěnová hmota 

 lepící proužek:  šířka ≤ 30 mm, mezera mezi podkladem a izolační deskou  

   po stlačení ≤ 5 mm [38] 
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Tab. 4 Doporučené množství lepidla PUK i PUK 3D [29] 

Výška střešní 

plochy [m] 

Vnitřní 

prostor * 
Vnitřní okraj* Vnější okraj* Roh* 

 
Lepící pásy 

**/m 

Lepící pásy 

**/m 

Lepící pásy 

**/m 

Lepící pásy 

**/m/ 

Větrná zóna 1, všechny terénní kategorie 

do 12 m 3 4 5 6 

přes 12 m do 20 m 3 5 6 7 

přes 20 m individuálně individuálně individuálně individuálně 

Větrná zóna 2, terénní kategorie 2 až 4 

do 12 m 3 5 6 7 

přes 12 m do 20 m 3 6 7 8 

přes 20 m individuálně individuálně individuálně individuálně 

Větrná zóna 3, terénní kategorie 2 až 4 

do 12 m 3 6 7 8 

přes 12 m do 20 m 4 7 8 9 

přes 20 m individuálně individuálně individuálně individuálně 

* Rozdělení střešní plochy se dělá na základě odborných pravidel pro izolace ZVDH 

a DIN 1055. 

** Lepící pásy, průměr cca 8–10 mm (bez zatížení) = cca 40 g/m. Při lepení izolačních 

desek z minerálních vláken na vhodný podklad se množství lepidla zvýší na 50 g/m 

a zvýší se i počet lepících pásů/m po celé ploše střechy o 1 pás, stejně se zvyšuje počet 

lepících pásů při vzájemném slepování izolačních desek z minerálních vláken po celé 

ploše střechy o 2 pásy a množství lepidla na 50 g/m. 

U budov s vnitřním tlakem, budov ve větrné zóně 4 nebo terénní kategorie 1 ve větrné 

zóně 2 a 3 je vždy nutný výpočet dle DIN 1055-4 vztahující se k objektu. 

4. VEDAG – VEDAPUK 

 základ:  obsahuje matylendifenyl-diisokyanát (MDI) 

 složky:   1-složkové 

 konzistence:  tekutá 

 spotřeba:  viz Tab. 5 [31] 

5. Sika – SikaBond FoamFix  

 složky:  1-složkové  

 barva:  světle žlutá 

 konzistence: pěnivá 

 spotřeba:  minimálně 3 housenky na izolační desku 

 pevnost v tahu: > 7 N/cm2 [32] 
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Tab. 5 Doporučené množství lepidla VEDAG – VEDAPUK [31] 

Zajištění polohy polystyrenových a polyuretanových střešních desek lepidlem 

VEDAPUK – PUR lepidlo pro tepelné izolace 

Pro uzavřené budovy, ve větrných oblastech I. až IV., dle EN 1991-1-4 

Výška budovy 

[m] 
Obl. I Obl. H Obl. G* Obl. H* 

do 10 m 

≥ 100 g/m2 ≥ 100 g/m2 
≥ 150 g/m2 ≥ 200 g/m2 

10–18 m 

18–25 m ≥ 200 g/m2 ≥ 250 g/m2 

Zajištění polohy střešních desek z minerálních vláken lepidlem VEDAPUK – PUR 

lepidlo pro tepelné izolace 

Pro uzavřené budovy, ve větrných oblastech I. až IV., dle EN 1991-1-4 

Výška budovy 

[m] 
Obl. I Obl. H Obl. G* Obl. H* 

do 10 m 

≥ 250 g/m2 ≥ 300 g/m2 

≥ 350 g/m2 ≥ 450 g/m2 

10–18 m ≥ 400 g/m2 ≥ 550 g/m2 

18–25 m ≥ 450 g/m2 ≥ 600 g/m2 

* Při pokládce na nosné trapézové plechy nebo na podklady na bázi dřeva, či obdobné 

tenké deskové podklady, je nutno hydroizolační povlak na okrajích střechy, kolem 

nástaveb, podél dilatačních spár, kolem světlíků apod. zajistit proti zatížení větrem 

a proti horizontálním silám dodatečným mechanickým kotvením tzv. lineární fixací – 

nejčastěji tzv. lineárním kotvením pomocí 3–4 ks kotev/1 bm). 

Na masivních podkladech je tato dodatečná mechanická fixace požadována od výšky 

budovy = 25 m. U nižších objektů je pouze doporučována. 

6. Sika – Sika Trocal C 300 

 složky:  1-složkové 

 barva:  zlato-hnědá 

 konzistence: tekutá 

 lepící proužek:  min 8 mm 

 spotřeba:  Při  sání  větru  cca  1,2  kPa  pro  okrajové  plochy a pro 

rohové plochy naneste na tyto plochy 16 proužků lepidla 

(na šířku fólie – 1,8 m). Při sání větru 0,8 kPa pro střední 

části šířky fólie naneste na tyto plochy 12 proužků 

lepidla. [33] 

7. DOW – INSTA-STIK 

 složky:  1-složkové 

 barva:  světle žlutá 

 konzistence: pěnivá 
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 lepící proužek:  šířky 19–25 mm 

 spotřeba:  viz Tab. 6 [34] 

Tab. 6 Doporučené množství lepidla INSTA-STIK [34] 

Aplikační vzdálenost mezi pruhy lepidla, v závislosti na šířce pruhu (19–25 mm) 

Výška 

budovy [m] 

Výška atikové 

zdi [m] 

Šířka 

obvodového 

pásu střechy 

[m] 

Obvodová 

aplikace 

v pruzích* 

[mm] 

Vnitřní plošná 

aplikace 

v pruzích [mm] 

0–6,1 
0–610 

610 + 

0,9 

0 

152 

305 

305 

305 

6,1–12,5 

0–610 

610–1219 

1245+ 

1,8 

0,9 

0 

152 

152 

305 

305 

305 

305 

12,5–21,4 

0–610 

610–1219 

1245+ 

2,7 

1,8 

0,9 

152 

152 

152 

305 

305 

305 

21,4–30,5 

0–610 

610–1219 

1245+ 

3,7 

2,7 

2,7 

152 

152 

152 

229 

305 

305 

30,8–61,0 

0–610 

610–1219 

1245+ 

3,7 

3,7 

3,7 

152 

152 

152 

229 

229 

305 

61,3–91,5 
0–1219 

1245+ 

3,7 

3,7 

152 

152 

229 

229 

91,8+ – 0 152 152 

* Zvýšené množství lepidla INSTA-STIK je požadováno v určeném pásu obvodu 

střechy v závislosti na výšce budovy a atikové zdi. 

8. SOUNDAL – ROOF BOND 

 složky:  1-složkové 

 barva:  zlato-hnědá 

 konzistence: stabilně lepivá pěnová hmota 

 lepící proužek:  cca 30 mm 

 spotřeba:  pruhy  cca 30 cm  od  sebe  (min.  3 pruhy  na 1 bm)  pro 

odolnost zatížení větrem 0,5 kN/m2. Orientační přehled 

viz Tab. 7. [35] 
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Tab. 7 Doporučené množství lepidla SOUNDAL – ROOF BOND [35] 

Výška střechy Vnitřní plocha Vnitřní atika Vnější atika Rohy 

Počet lepících pruhů na m2 

Zóna namáhání větrem 1 – všechny terénní kategorie 

Do 20 m 3 3 4 5 

Zóna namáhání větrem 2 – terénní kategorie 2 až 4 

Do 12 m 3 3 4 6 

Od 12 do 20 m 3 3 5 6 

Nad 20 m * * * * 

Zóna namáhání větrem 3 – terénní kategorie 2 až 4 

Do 12 m 3 3 5 6 

Od 12 do 20 m 3 4 5 7 

Nad 20 m * * * * 

* U střech ve větrné zóně 4 nebo terénní kategorii 1 a střech vysokých budov ve 

větrných zónách 2 a 3, kde je předpoklad vysoké úrovně sání větrem, je vždy třeba 

provést statický výpočet dle DIN 1055- část 4. 

9. PUREN – PUR Dachkleber 

 složky:  1-složkové 

 lepící proužek:  min 8 mm 

 spotřeba:  3–4 pruhy lepidla na 1 bm. Počet lepících čar zvýšen 

v oblasti krajů a rohů. [36] 

Tab. 8 Doporučené množství lepidla PUREN – PUR Dachkleber a hodnoty 

pevnosti spoje [36] 

Výška budovy 
Spotřeba 

g/m2 
 Podklad Hodnoty N/cm2 

0–8 m 100–200  
Bitumenový pás V13 

posypaný pískem 
15,4 

8–20 m 200–250  
Bitumenový lepený za tepla 

G 200 S4 
11,8 

> 20 m 250–300  
Bitumenová střecha, G 200 

DD, opatřená břidlicí 
17,6 

   
Ocelový plech, potažený 

polyesterem 
10,6 

   Ocelový plech, pozinkovaný 12,0 

 



SOUČASNÝ STAV ŘEŠENÉ PROBLEMATIKY 36 

36  

 

10. Ferat – PUR lepidlo na ploché střechy 

 pevnost v tahu: 0,15–0,18 MPa 

 lepící proužek: cca 30 mm 

 spotřeba:  viz Tab. 9 [37] 

Tab. 9 Doporučené množství lepidla Ferat – PUR lepidlo na ploché střechy [37] 

Výška střechy 
Vnitřní 

plocha „I“ 

Vnitřní okraj 

„H“ 

Vnější okraj 

„G“ 

Rohová oblast 

„F“ 

Počet lepících pruhů na m2 

Zóna namáhání větrem 1 – všechny terénní kategorie 

Do 20 m 3 3 4 5 

Přes 20 m 
Stanovit 

výpočtem 

Stanovit 

výpočtem 

Stanovit 

výpočtem 

Stanovit 

výpočtem 

Zóna namáhání větrem 2 – terénní kategorie 2 až 4 

Do 12 m 3 3 4 5 

Od 12 do 20 m 3 3 5 6 

Nad 20 m 
Stanovit 

výpočtem 

Stanovit 

výpočtem 

Stanovit 

výpočtem 

Stanovit 

výpočtem 

Zóna namáhání větrem 3 – terénní kategorie 2 až 4 

Do 12 m 3 3 5 6 

Od 12 do 20 m 3 4 6 7 

Nad 20 m 
Stanovit 

výpočtem 

Stanovit 

výpočtem 

Stanovit 

výpočtem 

Stanovit 

výpočtem 

*Odolnost pro zatížení větrem na jeden pruh lepidla o šíři 30 mm je 0,5 kN/m2, např. 

při 6 pruzích je odolnost 6×0,5 = 3,0 kN/m2. 

2.5 Poruchy plochých střech stabilizovaných 

lepením 

Poruchy střech obecně vznikají následkem jedné nebo několika příčin. Tyto 

příčiny většinou spočívají ve špatném projektu střechy, ve vadách použitých 

materiálů, v nekvalitním provedení, ve změnách okrajových podmínek 

působící na střešní plášť, v překročení předpokládané životnosti, 

v zanedbané údržbě či havárii. [4] 

U stabilizace plochých střech lepením se nejčastěji setkáváme 

s poruchami způsobenými špatným, nebo spíše nedostačujícím projektem 

střechy, vadami použitých materiálů a nekvalitním provedením.  
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V praxi tyto poruchy představují: 

 použitím malého množství lepidla, 

 použitím správného množství lepidla, ovšem naneseným odlišně od 

technologického předpisu výrobce, např. nikoli v pruzích ale v zcela 

náhodně, 

 použití lepidla nekompatibilního s lepenými materiály, 

 použití lepidla neznámého původu, 

 nerespektováním technologických postupů výrobce – nejčastěji 

provádění při vysokých či nízkých teplotách. V souvislosti s nízkými 

teplotami se mohou objevit i další dílčí poruchy způsobené tendencí 

zahřívat lepený povrch i vlastní nanesené lepidlo většinou plynovými 

hořáky. Naopak při vysokých teplotách může poruchu zapříčinit 

nadměrné množství vody dodané do spoje ve snaze snížit účinky 

vysokých teplot.  

 

Obr. 8 Stabilizace fólie polyuretanovým lepidlem k podkladu z polystyrenu [50] 

Jedna porucha z praxe je zachycena na Obr. 8. V tomto případě se jedná 

o stabilizaci fólie na bázi PVC-P polyuretanovým lepidlem k podkladu 

z polystyrenu. Použitá fólie byla z výroby ze spodní strany opatřena 

nakašírovanou geotextílií. Z obrázků lze konstatovat, že poruchu zapříčinilo 

jednak malé množství lepidla a rovněž jistá nekompatibilita s podkladem, 

vzhledem k zapuštění lepidla do polystyrenu. Lze tedy usuzovat, že se 

jednalo o lepidlo neznámého původu s možným obsahem rozpouštědel, jež 

způsobily rozrušení povrchu izolantu. 
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Obr. 9 Dodatečná stabilizace střešního pláště [50] 

Jako provizorní oprava může sloužit přitížení horní vrstvy a tím alespoň 

zabezpečení proti kompletní destrukci ploché střechy.  
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3 CÍLE DISERTAČNÍ PRÁCE 

Disertační práce je dle názvu zaměřena na stabilizaci plochých střech 

lepením. Problematiku lepení řeší především z hlediska použití 

jednokomponentních polyuretanových lepidel. Cílem disertační práce je 

zejména:   

1. Vytvoření zkušební metodiky pro experimentální měření. V rámci 

zkušební metodiky navrhnout:  

a. zkušební tělesa, která budou reprezentovat segment ploché 

střechy stabilizované lepením, 

b. zkušební zařízení, 

c. postup pro experimentální měření simulující účinky sání větru.  

2.  Na základě vytvořené metodiky experimentálně stanovit, jaké 

vlastnosti lepený spoj vykazuje s ohledem na: 

a. množství a druhu lepidla, 

b. materiálu spojovaných vrstev, 

c. technologickou nekázeň. 

3. Experimentálně určit pevnost lepených spojů a porovnat hodnoty se 

skutečnými silami působící na střešní plochu. 
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4 METODY ZPRACOVÁNÍ 

Metodiku zpracování disertační práce lze rozdělit do následujících oblastí: 

Rešerše 

Seznámení s problematikou, shromáždění, analýza a shrnutí dosavadních 

poznatků z vybrané literatury. Tato činnost zahrnuje i konzultaci 

s technickými zástupci výrobců, odborníky v daném oboru a účast na 

konferencích a seminářích. 

Teorie 

Teoretický rozbor všech faktorů, které mohou ovlivnit chování lepeného 

spoje jednotlivých vrstev – rozbor relevantních informacích nutný 

k experimentální části výzkumu. 

Experimentální část 

Návrh, vývoj a testování zkušebních těles. Výběr vhodných materiálů, 

doplňkových komponentů, příprava zkušebních těles a provedení 

experimentálního měření. 

Výsledky 

Vyhodnocení dat a porovnání výsledků získaných z experimentálního 

měřením. 

Doporučení 

Aplikace závěrů a doporučení pro praxi včetně možnosti dalšího zaměření 

výzkumu v této problematice. 
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5 TEORETICKÝ ZÁKLAD VÝZKUMU 

5.1 Faktory ovlivňující lepené spoje v ploché střeše 

Lepené spoje v ploché střeše mohou být použity jako spojovací vrstva 

v jedné či několika úrovních. Faktory ovlivňující tyto spoje lze obecně 

rozdělit na vlivy primární a sekundární. 

Primární vlivy – původ namáhání ve výrobě nebo při zabudování: 

 kvalita použitého lepícího prostředku, 

 materiál spojovaných vrstev (vzájemná kompatibilita, savost), 

 kvalita podkladu (rovinnost, celistvost, čistota), 

 povětrnostní podmínky při realizaci (teplota, vlhkost, větrnost), 

 technologická kázeň při realizaci. 

V průběhu životnosti působí na lepené souvrství střešního pláště 

sekundární namáhání: 

 dynamické účinky sání větru, 

 působení vzduchu a světla, 

 tepelné namáhání střešního pláště: 

o krátkodobé: den – noc, teplotní výkyvy během dne, 

o dlouhodobé: léto – zima, 

 poloha ve střešním souvrství, 

 voda: 

o zabudovaná voda – technologická vlhkost související s mokrým 

procesem, 

o zkondenzovaná – provozní vlhkost během užívání, 

o srážková voda – působení atmosférické vody ve všech 

skupenstvích. 
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5.2 Namáhání lepeného spoje 

Lepidla určená do plochých střech se nanáší většinou v pruzích či 

plnoplošně.  

Při nanášení v pruzích se jedná o rovnoběžné linie konstantních 

vzdáleností. Tyto vzdálenosti se liší v rámci polohy ve střešní rovině 

a vzhledem k účinkům sání větru. Při stabilizaci celého střešního souvrství 

lepením je zřejmé, že v rámci jednotlivých vrstev, nebudou lepící pruhy 

vertikálně vůči sobě vždy nad sebou. Lze předpokládat, že polohy budou 

vůči sobě zcela nepravidelné jako na Obr. 10. Přímou exponovanou vrstvou 

je hlavní vodotěsnící vrstva ve formě povlakové izolace, na kterou působí 

proudění vzduchu. Proudění vzduchu dané rychlosti větru vyvolá na povrchu 

podtlak, který se projeví jako sací síla a dochází k vychýlení izolace, vzniku 

membránového napětí a přenosu zatížení do spojovací vrstvy – pruhu 

lepidla. [1] Tento jev je znázorněn na Obr. 10. Sací síla působí i na další 

vrstvy střešního pláště – tepelné izolace, které jsou tak mimo primární tah 

namáhány i na ohyb.  

 

Obr. 10 Namáhání lepeného spoje 

V současné době je prakticky nemožné numericky stanovit pevnost nebo 

porušení spoje lepeného polyuretanovým lepidlem. Tato problematika je 

velice složitá a ovlivněna celou řadou faktorů. V numerické simulaci by bylo 

třeba zohlednit: 
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 podklad (jeho chemické, fyzikální a mechanické charakteristiky), 

 polyuretanové lepidlo,  

 plochu lepeného spoje, 

 lepený materiál (jeho chemické, fyzikální a mechanické 

charakteristiky), 

 dynamické namáhání simulující zatížení účinky sání větru. 

Výpočet pro stanovení pevnosti lepeného spoje, s ohledem na výše 

uvedené faktory, není možné nalézt v žádné ČSN, aplikačních pokynech 

výrobců či technické specifikaci.  

Vzhledem k tomu, že neexistuje ani numerická simulace ani výpočet, je 

možné pouze porovnávat hodnoty, které byly získané v rámci 

experimentální zkoušky simulující namáhání segmentů účinky sání větru. 
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6 NÁVRH ZKUŠEBNÍ METODIKY 

6.1 Terminologie a základní informace 

Pro účely této práce platí základní terminologie: 

Zkušební těleso segment ploché střechy včetně pomocných částí 

pro možnost upnutí do zkušebního zařízení 

a následnému zatěžování. 

Zkušební zařízení navržené pomocné kovové prvky pro možnost 

upnutí zkušebního tělesa do lisu. 

Testovaný spoj lepený spoj v rámci zkušebního tělesa, ve kterém 

je žádoucí, aby nastalo porušení vlivem působení 

tahové síly. 

Většina materiálu použitého pro výrobu zkušebních těles (překližky, 

tepelné izolace, lepidla) byla financována z institucionální podpory VUT 

FAST. Část materiálů poskytly výrobci (asfaltový pásy, lepidla, fólie, PIR 

desky). Technické vybavení, zbylý materiál a ostatní náklady (zkušební 

zařízení, lepidla, aplikační pistole, čistidla a cestovné) bylo hrazeno 

z vlastních zdrojů. 

6.2 Příprava zkušebního zařízení 

V rámci zkušební metodiky bylo nutné navrhnout zkušební zařízení, jež by 

bylo možné snadno a opakovatelně připevnit jak ke zkušebnímu tělesu, tak 

upnout do lisu. Při návrhu se vycházelo z ČSN EN 1607 Tepelněizolační 

výrobky pro použití ve stavebnictví – Stanovení pevnosti v tahu kolmo 

k rovině desky. Jak je vidět na Obr. 11, v normě jsou vyobrazeny dva typy 

zkušebních zařízení. Z důvodu snazší proveditelnosti byl zvolen model 

vycházející z Obr. 11 vpravo. 
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Obr. 11 Zkušební tělesa a zkušební zařízení [23] 

Jako zkušební zařízení byly navrženy hliníkové terče se závitovým 

otvorem pro upevnění závitových tyčí a závitové tyče.  

 

Obr. 12 Lepidlo HBM X60 (vlevo) [39] a zkušební zařízení (vpravo) 

Navržené hliníkové terče měly průměr 50 mm, výšku 22 mm a závit 

průměru 6 mm provedený na výšku 20 mm. Pozinkované závitové tyče měly 

tedy průměru 6 mm a délku 300 mm. Spojení hliníkových terčů se 

zkušebním tělesem zajišťovalo lepidlo HBM X60 – Akrylopolymer na bázi 

metyl metakrylátu s anorganickým plnidlem. [39] Uchycení do lisu pak 

spočívalo pouze v uchycení závitových tyčí do čelistí lisu.  

Při otestování několika zkušebních těles se způsob spojení zkušebního 

zařízení se zkušebním tělesem ukázal jako nevyhovující. Pevnost v tahu 

tohoto spoje vykazoval hodnoty nižší než testovaný spoj zkušebního tělesa 

a docházelo k jeho předčasnému porušení. Pro zvýšení pevnosti 

problematického spoje bylo přistoupeno k zdrsnění povrchu hliníkového 
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terče a zvýšení množství lepidla. Ani tyto úpravy nevedly k dostatečné 

únosnosti tohoto spoje. Úpravy způsobily pouze odtržení terče i s vlákny 

roznášecí desky. 

 

Obr. 13 Odtržené zkušební zařízení i s dřevěnými vlákny (vlevo) i při značném 

množství lepidla (vpravo) 

Bylo tedy nutné navrhnout nové zkušební zařízení s eliminací nedostatků, 

které vznikly při použití hliníkových terčů. Vzhledem k tomu, že problémem 

byl lepený spoj, nastala jasná úvaha v použití spoje mechanického a i s větší 

roznášecí plochou. Závitové tyče pro spojení s lisem se ukázaly jako 

bezproblémové řešení a nebyl důvod je nadále nevyužít. Nové zkušební 

zařízení, viz Obr. 14, tedy tvořila surová ocelová deska rozměrů 

100×100 mm, tloušťky 5 mm, s 8 otvory pro mechanické připevnění ke 

zkušebnímu tělesu průměru 4 mm a s navařenou surovou prodlužovací 

šestihrannou maticí se závitem M 10 výšky 30 mm. Dalšími částmi 

zkušebního zařízení byly opět závitové tyče tentokrát průměrů 10 mm, 

pozinkované, délky 300 mm a vruty do dřeva se zápustnou hlavou rozměrů 

3,5×20 mm s povrchovou úpravou žlutý pozink. 

Navržené upnutí zkušebního tělesa v lisu je znázorněno na Obr. 14 

vpravo. Takto navržené zkušební zařízení se při zkušebním měření osvědčilo 

a bylo tedy využito pro experimentální měření. 
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Obr. 14 Nově navržené zkušební zařízení (vlevo) a upnutí tělesa v lisu (vpravo) 

6.3 Definice okrajových podmínek 

Výroba zkušebních těles probíhala v běžných venkovních podmínkách, které 

se nijak neliší od podmínek skutečné realizace na stavbě. Pouze několik 

zkušebních těles bylo vyrobeno v laboratorních podmínkách při provádění 

v zimním období. Ve všech případech prostředí vykazovalo teplotu a vlhkost 

v souladu s technickými listy výrobců používaných polyuretanových 

lepidel. Průměrná teplota vzduchu byla 25 °C a průměrná vlhkost 78 %. 

Mírné odchylky teploty a vlhkosti vzduchu při výrobě zkušebních těles se 

projevovaly pouze řádově minutovými rozdíly v nabývání pevnosti lepených 

spojů. Výroba zkušebních těles neprobíhala na přímém letním slunci, mimo 

jedné série zkušebních těles, u které byl zájem na zjištění hodnot při 

provádění za vysokých teplot.  

Experimentální měření probíhalo ve zkušebně na VUT, Fakultě stavební, 

ústavu stavebního zkušebnictví v Brně. Pro vyvolání dostatečné tahové síly 

byl využit lis Heckert FP10/1, který umožňuje záznam okamžité síly, posunu 

příčníku a času. Měřicí přístroj byl propojen se stolním počítačem, kde se 

výsledky zaznamenávaly pomocí programu CATmanEASY. Tento program 

umožnil nastavení měření, jeho záznam a následně export dat.  

Zkoušení probíhalo v podmínkách vnitřního prostředí laboratoře při 

teplotě 23±2 °C a relativní vlhkostí 50±20 %. Zkušební tělesa byla před 

provedením vlastní zkoušky s dostatečným předstihem umístěna v laboratoři 

pro zamezení teplotní nerovnováhy. 
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Zkušební zařízení bylo umístěno vždy na střed zkušebního tělesa a tím 

bylo zajištěno osové namáhání. Použitý lis má horní čelisti pevné a rychlost 

oddalování spodních čelistí byla nastavena na 10 mm/minutu.  

Při vlastním měření docházelo k záznamu nárůstu tahové síly, času 

a posunu příčníku až po porušení zkušebního tělesa. Výsledkem zkoušky je 

především maximální tahová síla, ale i pracovní diagram polyuretanového 

lepidla.  

Za neplatné výsledky měření lze povařovat měření, kdy: 

 došlo k porušení zkušebního tělesa v jiném než testovaném spoji, 

 došlo k porušení zkušebního zařízení. 

6.4 Způsob vyhodnocení výsledků experimentů 

U každého zkušebního tělesa byla naměřena maximální tahová síla. V rámci 

jedné série testovaných těles pak bylo možné stanovit střední hodnotu 

maximální tahové síly jako aritmetický průměr, jež je definován jako součet 

všech hodnot vydělených jejich počtem: 

 �̅� =
1

𝑛
∙ (𝑥1 + 𝑥2+. . +𝑥𝑛) =

1

𝑛
∑ 𝑥𝑖

𝑛
𝑖=1  (6.4.1) 

 Vzhledem k tomu, že byla známá tahová síla i plocha zkušebního tělesa, 

bylo možné dopočítat i napětí 𝜎𝑚𝑡: 

 𝜎𝑚𝑡 =
𝐹

𝑆
 (6.4.2) 

kde 𝐹 označuje maximální tahovou sílu a 𝑆 plochu tělesa kolmou na působící 

sílu. Rovněž pro napětí byla stanovena střední hodnota aritmetickým 

průměrem. 

Přestože je aritmetický průměr zřejmě nejčastěji používaný statický 

pojem, jeho vypovídající hodnota nemusí být vždy dostatečná. Zejména 

v případech, kdy získáme shodný aritmetický průměr pro dvě výrazně 

odlišná rozdělení. 

Proto je ve vyhodnocení uvedena také směrodatná odchylka, která 

vypovídá o tom, jak se hodnoty statistického souboru liší od střední hodnoty, 

respektive, jak hustě jsou kolem této hodnoty seskupeny. Směrodatná 

odchylka je nejužívanější míra variability. 
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Je-li 𝑋 náhodná veličina, pak vážený průměr jejích hodnot nazýváme 

střední hodnotou náhodné veličiny a označujeme ji 𝐸(𝑋). Jako číselnou 

charakteristiku používáme rozptyl či směrodatnou odchylku, pomocí které 

sledujeme, jak jsou hodnoty rozloženy kolem střední hodnoty. V rozptylu 

sledujeme rozložení kvadrátu odchylek od střední hodnoty. Skutečné 

odchylky od střední hodnoty zachycuje směrodatná odchylka, která je 

v měřítku a v jednotkách v jakých jsou hodnoty veličin 𝑋.  

Směrodatná odchylka, značená řeckým písmenem 𝜎, se obvykle definuje 

jako odmocnina z rozptylu náhodné veličiny 𝑋, tzn.  

 𝜎 = √𝐷(𝑋) = √𝑣𝑎𝑟(𝑋) (6.4.3) 

kde 𝐷(𝑋) označuje rozptyl náhodné veličiny 𝑋. Směrodatnou odchylku 𝜎 

lze vypočítat pomocí střední hodnoty 𝐸(𝑋): 

 𝜎 = √𝐸((𝑋 − 𝐸(𝑋))2) = √𝐸(𝑋)2 − (𝐸(𝑋))2 (6.4.4) 

 𝜎 = √
1

𝑁
∑ (𝑥𝑖 − �̅�)2𝑁

𝑖=1 = √(
1

𝑁
∑ 𝑥𝑖

2) − �̅�2𝑁
𝑖=1  (6.4.5) 

Variační koeficient 𝑣𝑥 v podstatě charakterizuje přesnost měření a udává, 

z kolika procent se podílí směrodatná odchylka na aritmetickém průměru. 

Vypočítá se jako podíl směrodatné odchylky a aritmetického průměru, udává 

se v procentech: [15] 

 𝑣𝑥 =
𝜎

�̅�
∙ 100 [%] (6.4.6) 

6.5 Příprava zkušebních těles 

6.5.1 Návrh zkušebních těles 

Při návrhu zkušebních těles byla jediným podkladem již zmiňovaná 

ČSN EN 1607 Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví –

Stanovení pevnosti v tahu kolmo k rovině desky. Cílem bylo vytvořit 

segment dvou vrstev ploché střechy spojené lepením, který by bylo možné 

podrobit měření na účinky sání větru. Z hlediska materiálového, tyto dvě 

vrstvy sestávaly z: 

 pěnového EPS polystyrenu a fólie na bázi PVC-P, 
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 modifikovaného asfaltového pásu a pěnového EPS polystyrenu, 

 desek PIR a fólie na bázi PVC-P, 

 desek z čedičových vláken a fólie na bázi PVC-P 

Tyto dvě vrstvy spojovalo polyuretanové lepidlo neboli testovaný spoj. 

Pro vytvoření zkušebního tělesa bylo nutné tyto dvě vrstvy opatřit 

dostatečně tuhou deskou, jež by plnoplošně přenesla tahovou sílu od 

zkušebního zařízení do testovaného spoje. Jako první úvaha se nabízely 

desky OSB, neboli lisované dřevoštěpkové desky, pro svou cenovou 

dostupnost. U těchto desek však hrozilo velké riziko odtržení zkušebního 

zařízení vlivem nedostatečné tuhosti desky. Pro své mechanické vlastnosti 

byla proto zvolena buková překližka. Překližka je kompozitní deska 

vyrobená ze tří nebo více vrstev loupaných nebo krájených dýh. Jednotlivé 

dýhy jsou na sebe křížem lepeny. Překližka použitá ve zkušebních tělesech 

byla provedena z osmi vrstev o celkové tloušťce desky 15 mm. 

 

Obr. 15 Návrh zkušebního tělesa s testovaným spojem mezi tepelnou izolací 

a fólií na bázi PVC-P 

Pro získání kompletního zkušebního tělesa zbývalo už pouze navrhnout 

pomocné spoje mezi dvěma vrstvami simulující dvě vrstvy segmentu ploché 

střechy a tuhými deskami – na Obr. 15 označeny čísly 2 a 6. Tuhé desky bylo 

nutné spojit s materiály z horní i dolní strany. Tyto pomocné spoje měly 

navíc rovněž zajistit plnoplošný přenos tahové síly z tuhých desek do 
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testovaného souvrství. Vzhledem k této podmínce nemohl být použit jiný 

než lepený spoj. Pouze vrstva z asfaltového pásu nevyžadovala lepení 

a pomocný spoj s tuhou deskou byl navržen plnoplošným natavením. 

 

Obr. 16 Natavování asfaltových pásů vlevo a nanesené tixotropní 2-komponentní 

konstrukční lepidlo vpravo 

Pro ostatní pomocné spoje bylo navrženo tixotropní 2-komponentní 

konstrukční lepidlo na bázi epoxidové pryskyřice a speciálních plniv, bez 

rozpouštědel. Dle hodnot udávaných výrobce, má toto lepidlo nabývat 

hodnot pevnosti v tahu po 7 dnech zrání 14–24 N/mm2 [40]. 

Po otestování několika zkušebních těles se lepidlo použité v pomocném 

spoji ukázalo jako zcela nevhodné. U všech spojovaných materiálů došlo 

k vytvoření adhezního lomu. Jak je vidět na Obr. 17, u spoje s pěnovým 

polystyrenem došlo pouze k otisku struktury polystyrenu do lepidla 

a k občasnému uchycení polystyrenové kuličky v lepidle.  

 

Obr. 17 Adhezní lom 

Pro další měření bylo v pomocných spojích použito lepidlo na bázi 

modifikovaného silylového polymeru. Při testování opět došlo k porušení 
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mimo testovaný spoj adhezním lomem, tentokrát mezi bukovou překližkou 

a fólií z PVC-P. 

Jako třetí možnost došlo k otestování s použitím polyuretanového lepidla. 

Jednalo se o lepidlo použité i v testovaném spoji, avšak nanesené plnoplošně 

ve větším množství. Tento spoj se ukázal jako funkční a především 

vykazující větší pevnost v tahu než lepený testovaný spoj. Jako 

problematické místo se během experimentálního měření občas ukázalo 

spojení bukové překližky a horního povrchu fólie na bázi PVC-P. Na 

hladkém povrchu fólie docházelo zcela náhodně k adheznímu lomu a tím 

k vyloučení zkušebních těles. Pro několik posledních zkušebních těles se 

jako účelné ukázalo zdrsnění tohoto povrchu smirkovým papírem. 

 

Obr. 18 Testovaný lepený spoj s lepidlem naneseném v pruzích (vlevo) 

a plnoplošný pomocný spoj (vpravo)  

6.5.2 Výběr materiálů pro zkušební tělesa 

Vlastní zkušební těleso tedy vždy sestává z tepelné izolace, spojené 

s asfaltovým pásem či fólii na bázi PVC-P pomocí testovaného spoje 

z polyuretanového lepidla a oboustranně připojenými bukovými 

překližkami. Jako jednotlivé materiály byly použity: 

Asfaltový pás 

Asfaltový pás je ve zkušebních tělesech uvažován jako parozábrana, na 

kterou dochází k nalepení tepelné izolace.  Firmou Bitumax byl poskytnut 

asfaltový pás BITU-FLEX GG. Jedná se o modifikovaný asfaltový pás 

s nosnou vložkou ze skelné tkaniny o celkové tloušťce pásu 4 mm. Složení 

asfaltového pásu viz Obr. 19. [41] 
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Obr. 19 Složení asfaltového pásu [40] 

Tepelná izolace 

Jako tepelné izolace byly použity materiály běžně navrhované do plochých 

střech: 

 EPS 150 S – jedná se o tepelně izolační desky ze stabilizovaného 

expandovaného polystyrenu. Technické parametry: 

- deklarovaný součinitel tepelné vodivosti:  0,035 W.m-1.K-1  

- objemová hmotnost:     23–28 kg.m-3 

- dlouhodobá nasákavost při úplném ponoření: 5 % 

- napětí při 10% deformaci:    150 kPa 

- trvalá zatížitelnost při 2% deformaci:  3 000 kg.m-2 

- faktor difuzního odporu:    30–70 

- použitá tloušťka:     50 mm [42] 

 EPS 100 S – jedná se o tepelně izolační desky ze stabilizovaného 

expandovaného polystyrenu. Technické parametry: 

- deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: 0,037 W.m-1.K-1  

- objemová hmotnost:     18–23 kg.m-3 

- dlouhodobá nasákavost při úplném ponoření: 5 % 

- napětí při 10% deformaci:    100 kPa 

- trvalá zatížitelnost při 2% deformaci:  2 000 kg.m-2 

- faktor difuzního odporu:    30–70 

- použitá tloušťka:     50 mm [43] 
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 EPS 70 S – jedná se o tepelně izolační desky ze stabilizovaného 

expandovaného polystyrenu. Technické parametry: 

- deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: 0,039 W.m-1.K-1  

- objemová hmotnost:     13,5–18 kg.m-3 

- dlouhodobá nasákavost při úplném ponoření: 5 % 

- napětí při 10% deformaci:    70 kPa 

- trvalá zatížitelnost při 2% deformaci:  1 200 kg.m-2 

- faktor difuzního odporu:    20–40 

- použitá tloušťka:     50 mm [44] 

 Desky PIR (polyuretanová tvrdá pěna), bez obsahu freonu. Tepelně 

izolační desky puren MV poskytla firma Puren GmbH. Technické 

parametry: 

- deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: 0,028 W.m-1.K-1  

- objemová hmotnost:     > 30 kg.m-3 

- dlouhodobá nasákavost při úplném ponoření: ≥ 3 % 

- napětí při 10% deformaci:    ≥ 150 kPa 

- faktor difuzního odporu:    40–200  

- použitá tloušťka:     40 mm [45] 

 Tepelně izolační desky z čedičových vláken. Technické parametry: 

- deklarovaný součinitel tepelné vodivosti: 0,039 W.m-1.K-1  

- objemová hmotnost:     17–20 kg.m-3 

- dlouhodobá nasákavost při úplném ponoření: 3 kg.m-2 

- napětí při 10% deformaci:    ≥ 70 kPa 

- pevnost v tahu kolmo k desce   ≥ 15 kPa 

- faktor difuzního odporu:    1 

- použitá tloušťka:     80 mm [46] 

Fólie 

Fólie ve zkušebním tělese zastupuje hlavní vodotěsnící vrstvu. Byla použita 

fólie Sikaplan SGK 1,5 poskytnutá firmou Sika CZ, s.r.o. Sikaplan SGK 1,5 

je vícevrstvá hydroizolační fólie o tloušťce 1,5 mm, na bázi měkčeného 

polyvinylchloridu (PVC-P), vyztužená skelnou netkanou rohoží a na spodní 

straně s polyesterovou tkaninou. PVC fólie nejsou kompatibilní v přímém 

kontaktu s jinými plasty, např. EPS, XPS, PUR, PIR, PF. Nejsou odolné vůči 

dehtu, bitumenu, olejům a materiálům obsahující rozpouštědla. 

Kompatibilita k bitumenu nebo k plastovým podkladům je dosažena 

vložením polyesterové rohože. [47] 
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Testovaná spoj 

Pro testovaný lepený spoj bylo vybráno pět výrobků z dostupného 

sortimentu polyuretanových lepidel, dále označovaná čísly 1–5. Čtyři 

z těchto výrobků byly poskytnuty firmami Sika CZ, s.r.o. a Georg Börner. 

6.5.3 Varianty zkušebních těles 

Pro experimentální část bylo nutné navrhnout velikost a skladbu zkušebních 

těles. 

6.5.3.1 Velikost zkušebních těles  

Při návrhu velikosti zkušebního tělesa bylo nutné zohlednit především limity 

trhacího zařízení a maximální využití materiálu. Dalším faktorem bylo 

rozdělení střechy do jednotlivých oblastí dle účinku sání větru dle 

ČSN EN 1991-1-4.  

 

Obr. 20 Velikost zkušebních těles 

Vzhledem k množství lepidla obecně doporučovaného výrobci pro 

jednotlivé oblasti došlo k návrhu velikostí zkušebních těles – viz Obr. 20. 

Vždy bylo uvažováno s minimálně dvěma pruhy lepidla v testovaném spoji. 
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6.5.3.2 Skladba zkušebních těles 

Skladba zkušebních těles vycházela z jednoplášťových plochých střech 

s klasickým pořadím vrstev s ohledem na nejfrekventovanější materiály. 

Každá skladba byla doplněna ze spodní a horní strany o roznášecí tuhou 

desku – bukovou překližku tl. 15 mm, plnoplošně připojenou 

polyuretanovým lepidlem. 

• Skladba zkušebního tělesa S1: 

 hlavní vodotěsnící vrstva – fólie na bázi PVC-P Sikaplan SGK 1,5 

v tloušťce 1,5 mm 

 testovaný spoj – lepidlo 1–4 

 tepelná izolace – polystyren EPS 150 S tloušťky 50 mm 

• Skladba zkušebního tělesa S2: 

 hlavní vodotěsnící vrstva – fólie na bázi PVC-P Sikaplan SGK 1,5 

v tloušťce 1,5 mm 

 testovaný spoj – lepidlo 2 

 tepelná izolace – polystyren EPS 100 S tloušťky 50 mm 

• Skladba zkušebního tělesa S3: 

 hlavní vodotěsnící vrstva – fólie na bázi PVC-P Sikaplan SGK 1,5 

v tloušťce 1,5 mm 

 testovaný spoj – lepidlo 2 

 tepelná izolace – polystyren EPS 70 S tloušťky 50 mm 

• Skladba zkušebního tělesa S4: 

 tepelná izolace – polystyren EPS 150 S tloušťky 50 mm 

 testovaný spoj – lepidlo 3, 4 a 5 

 parozábrana – asfaltový pás BITU-FLEX GG tloušťky 4 mm 
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Obr. 21 Zkušební těleso o skladbě S1 

• Skladba zkušebního tělesa S5: 

 hlavní vodotěsnící vrstva – fólie na bázi PVC-P Sikaplan SGK 1,5 

v tloušťce 1,5 mm 

 testovaný spoj – lepidlo 2 a 4 

 tepelná izolace – desky PIR tloušťky 40 mm 

 

 

Obr. 22 Zkušební tělesa o skladbě S4 (vlevo) a o skladbě S6 (vpravo) 

• Skladba zkušebního tělesa S6: 

 hlavní vodotěsnící vrstva – fólie na bázi PVC-P Sikaplan SGK 1,5 

v tloušťce 1,5 mm 

 testovaný spoj – lepidlo 4 

 tepelná izolace – desky z čedičových vláken tloušťky 80 mm 
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6.5.4 Výroba zkušebních těles 

Po objednání a dovozu materiálů bylo prvním krokem rozměření 

a formátování na požadované rozměry.  Překližky byly naformátovány na 

kotoučové pile. Pro řezání tepelně izolačních materiálů a asfaltového pásu se 

osvědčil lámací nůž a na fólii stačily běžné nůžky.  

Před vlastní výrobou byl ještě sestaven seznam zkušebních těles 

uvedených v Tab. 10. Každý materiál včetně lepidla je označen číslicí 

případně doplněnou písmenem. Na základě tohoto značení a označení větrné 

oblasti jsou označena i jednotlivá zkušební tělesa.  

Tab. 10 Seznam zkušebních těles 

Ozn. Materiál 1 Ozn. Materiál 2 Lepidlo 
Počet 

těles 

Plocha 

tělesa m2 

Větrná 

oblast 

1 

PVC-P 

1 

EPS 150 S 1 10 0,125 I 

PVC-P EPS 150 S 1 10 0,100 H 

PVC-P EPS 150 S 1 10 0,0625 F 

1 

PVC-P 

1 

EPS 150 S 2 10 0,125 I 

PVC-P EPS 150 S 2 10 0,125 G 

PVC-P EPS 150 S 2 10 0,0625 F 

PVC-P EPS 100 S 2 10 0,0625 F 

PVC-P EPS 70 S 2 10 0,0625 F 

1 
PVC-P 

1 
EPS 150 S 3 10 0,125 I 

PVC-P EPS 150 S 3 10 0,0625 F 

1 

PVC-P 

1 

EPS 150 S 4 10 0,125 I 

PVC-P EPS 150 S 4 10 0,100 H 

PVC-P EPS 150 S 4 10 0,0625 F 

1 

PVC-P 2 

 

PIR 2 10 0,0625 F 

PVC-P PIR 4 7 0,0625 F 

PVC-P 3 MV 4 10 0,0625 F 

2 

Asfaltový pás 

1 

EPS 150 S 3 10 0,0625 F 

Asfaltový pás EPS 150 S 4 5 0,100 H 

Asfaltový pás EPS 150 S 5 10 0,0625 F 

T1 PVC-P 

1 

EPS 150 S 2 5 0,125 I 

L1 PVC-P EPS 150 S 2 5 0,125 I 

A2 Asfaltový pás EPS 150 S 4 5 0,0625 F 

 Celkem zkušebních těles 197  
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Vlastní postup výroby zkušebních těles lze rozdělit na dva typy, a to, kdy 

testovaný spoj je mezi tepelným izolantem a fólií na bázi PVC-P, nebo je 

testovaný spoj mezi asfaltovým pásem a tepelnou izolací. 

6.5.4.1 Testovaný spoj mezi tepelným izolantem a fólií  

Výroba jednotlivých sérií začínala vždy rozložením tuhých roznášecích 

desek z bukové překližky a plnoplošným nanesením polyuretanového 

lepidla na tyto pomocné prvky. Na takto připravený povrch došlo k přiložení 

desek tepelné izolace. Následovala časová prodleva, během které nabylo 

lepidlo dostatečné pevnosti, aby nebylo možné manipulací vzniklý spoj 

poškodit. Tato prodleva trvala většinou 60–120 minut. Následně bylo 

naneseno lepidlo testovaného spoje. 

 

Obr. 23 Výroba zkušebních těles s testovaným spojem mezi tepelným izolantem 

a fólií  

Množství lepidla se odvíjelo od doporučení výrobci pro zvolenou větrnou 

oblast, pokud nebylo uvedeno, bylo převzato od jiného výrobce. Poloha 

lepících pruhů byla rozměřena a vychází z Obr. 20.  Bez časové prodlevy 

došlo k přiložení fólie, a to její spodní stranou opatřenou polyesterovou 

tkaninou. Pro dosažení co možná nejreálnějších podmínek, přiložení 

probíhalo formou používanou při skutečných realizacích a to „rolováním“ 

pásu. Část lepidla se tímto postupem nevyhnutelně vytlačila z testovaného 

spoje, ovšem jinak tomu není ani při realizacích. Nastala otázka, zda 

neprovést větší segment a naformátovaní na požadované rozměry realizovat 

až po spojení všech vrstev a tím zohlednit i přesuny lepidla, ovšem na druhou 

stranu by zde vznikaly vnesené deformace vlivem dodatečného formátování. 

Následovala opět časová prodleva pro nabytí pevnosti testovaného spoje 
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opět přibližně 60–120 minut. Na horní povrch fólie pak bylo opět plnoplošně 

naneseno polyuretanové lepidlo a spojeno s posledním pomocným 

komponentem, a to opět bukovou překližkou. 

6.5.4.2 Testovaný spoj mezi asfaltovým pásem a tepelnou izolací 

V tomto případě výroba začínala natavením výřezů asfaltových pásů na 

bukovou překližku. Po vychladnutí povrchu bylo naneseno polyuretanové 

lepidlo testovaného spoje a se opět množství lepidla odvíjelo od doporučení 

výrobci pro zvolenou větrnou oblast, pokud nebylo uvedeno, bylo převzato 

od jiného výrobce. Poloha lepících pruhů byla rozměřena a vychází 

z Obr. 20. Bez časové prodlevy došlo k přiložení desky tepelné izolace, 

v tomto případě se jednalo vždy o stabilizovaný expandovaný polystyren. 

Následovala opět časová prodleva pro nabytí pevnosti testovaného spoje 

opět přibližně 60–120 minut. Na horní povrch polystyrenu pak bylo opět 

plnoplošně naneseno polyuretanové lepidlo a spojeno s posledním 

pomocným komponentem, a to opět bukovou překližkou. 

 

Obr. 24 Výroba zkušebních těles s testovaným spojem mezi asfaltovým pásem 

a tepelnou izolací 

V rámci výzkumu bylo vyrobeno kolem 50 zkušebních těles při tvorbě 

metodiky a 197 zkušebních těles již s dosaženými výsledky. Během celého 

procesu byla průběžně pořizována fotodokumentace. 

Pomůcky pro přípravu zkušebních těles: 

 PROPAN-BUTANOVÁ láhev + hořák, 

 lámací nůž, nůžky, 

 aplikační pistole, čistidlo,  
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 svinovací metr, fix, 

 ochranné pracovní pomůcky, 

 digitální váha, 

 digitální fotoaparát, 

 teploměr a vlhkoměr. 

6.6 Průběh experimentálního měření 

Před zahájením vlastního měření bylo nutné nastavit lis, propojit ho se 

stolním PC a nastavit program pro zaznamenávání hodnot. Pro zatěžování 

zkušebních těles byl použit lis Heckert FP10/1, na kterém se nastavovala 

rychlost zatěžování a rozsah působící síly. Pro zaznamenávání posunu 

spodního příčníku sloužil snímač magneticky připojený k hornímu fixnímu 

příčníku. Tyto tři údaje zaznamenával program CATmanEASY, ve kterém 

se rovněž nastavoval rozsah síly.  

Vlastní experimentální měření spočívalo v připevnění zkušebního zařízení 

– ocelových terčů, do středu roznášecích desek, tedy z obou stran zkušebních 

těles, za pomocí vrutů a aku vrtačky. Takto bylo možno předpřipravit vždy 

10 zkušebních těles vzhledem k vyrobeným 20 kusům zkušebních zařízení. 

Po našroubování závitových tyčí se tělesa upnula do čelistí lisu a vyrovnala. 

Při vlastním měření se v programu již jen nastavovalo nové zkušební těleso 

a spustil se program a lis. Hodnoty byly zaznamenány až do porušení tělesa 

a byl popsán způsob porušení nebo ukončení zkoušky. Následně mohlo dojít 

k vynulování hodnot a testování dalšího tělesa. 

V průběhu zkoušek byla pořizována fotodokumentace a videozáznamy. 

Údaje z měření byly z programu CATmanEASY exportovány do 

jednotlivých souborů dle označení zkušebních těles ve formátu .txt a .xls 

a využity pro vyhodnocení a zpracování grafů. 

Pomůcky v průběhu zkoušek: 

 kalibrovaný lis Heckert FP10/1, 

 stolní počítač s nainstalovaným softwarem CATmanEASY, 

 AKU vrtačka + sada bitů + vruty, 

 digitální fotoaparát, 
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 ochranné pracovní pomůcky, 

 svinovací metr, 

 blok a psací potřeby. 
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7 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

Experimentální část je zaměřena na chování testovaných lepených spojů při 

namáhání tahem. Měření provedené na zkušebních tělesech je rozděleno do 

několika kapitol, zaměřených na konkrétní problematiku. V každé kapitole 

jsou shrnuty výsledky měření, průběh zkoušky a uveden dílčí závěr. 

1. Porovnání druhu lepidla. 

2. Porovnání množství lepidla. 

3. Porovnání z hlediska materiálu tepelné izolace. 

4. Porovnání druhu lepidla při podkladu z asfaltového pásu. 

5. Porovnání skladeb při použití stejného lepidla. 

6. Porovnání z hlediska špatně naneseného lepidla. 

7. Porovnání při nanášení za vysoké teploty. 

8. Porovnání při použití asfaltového pásu vystaveného povětrnosti. 

9. Porovnání naměřených hodnot se skutečnými účinky větru. 
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7.1 Porovnání druhu lepidla 

První a nejrozsáhlejší experimentální část se zabývá porovnáním druhů 

lepidel. Hlavním faktorem v tomto srovnání je samozřejmě dosažená 

únosnost lepeného spoje vyjádřená maximální naměřenou tahovou silou 

Fmax [N] a dopočtenou hodnotou napětí σmt [kPa]. Jako další faktory lze 

porovnat rychlost nabytí pevnosti neboli dobu vytvrzování, obecně práce 

s lepidlem a v realizační praxi pak hlavní ukazatel cena lepidla.  

Všechny lepidla použitá ve zkušebních tělesech byla jednokomponentní 

nízkoexpanzní lepidla, kompatibilní se spojovanými materiály. Jednalo se 

tedy o čtyři typy lepidel při použití skladby S1, která představuje spojení 

fólie na bázi PVC-P a polystyrenu EPS 150S. Toto porovnání bylo 

provedeno na tělesech velikosti 250×250 mm, což bylo uvažováno jako 

větrná oblast F a odpovídá osmi pruhům lepidla na běžný metr a po přepočtu 

dva pruhy lepidla na šířku 250 mm ve vzdálenosti 62,5 mm od okrajů a 

125 mm mezi sebou. Množství lepidla bylo vždy stejné, a to 10 g na 1 pruh 

lepidla.  

Zkušební zařízení bylo připevněno vždy na střed horní i spodní bukové 

překližky a po upnutí do lisu a zpuštění došlo k celoplošnému namáhání na 

tah.  

7.1.1 Výsledky experimentálního měření  

7.1.1.1 Zkušební tělesa 1.1.1.F 

Jedná se o sérii 10 zkušebních těles s testovaným spojem provedeným 

z polyuretanového lepidla označeného číslem 1.  

Výsledky experimentálního měření zkušebních těles uvádí Tab. 11. 

Tab. 11 Výsledky experimentálního měření série 1.1.1.F 

Vzorek č. 1 2 3 4 5 6 7 

Fmax [N] 1 278,2 1 658,1 1 399,3 1 388,2 1 465,7 1 473,8 1 406,2 

σmt [kPa] 20,5 26,5 22,4 22,2 23,5 23,6 22,5 

x σmt [kPa] 23,02 

 σ [kPa] 1,72 

Vx [%] 7,48 
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Obr. 25 Graf s výsledky jednotlivých zkušebních těles série 1.1.1.F 

Na Obr. 25 jsou vyobrazeny pracovní diagramy lepených spojů. Výsledky 

byly sestaveny z hodnot sedmi zkušebních těles. U tří zkušebních těles došlo 

k porušení mimo lepený spoj, a to konkrétně k adheznímu lomu mezi 

polyuretanovým lepidlem a horním povrchem fólie na bázi PVC-P nebo 

mezi bukovou překližkou a vrstvou polyuretanového lepidla, jak je vidět na 

Obr. 26. 

Průběh deformace byl obdobný u všech zkušebních těles. Během 

zatěžování docházelo k napínání testovaného spoje a byly zřetelně slyšet 

zvuky praskajícího pěnového polystyrenu. Při dosažení pevnosti se 

testovaný spoj nebo jeho část prudce oddělila a bylo vizuálně i zvukově 

zřejmé, že došlo k oddělení slepovaných materiálů. 
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Obr. 26 Adhezní lom mezi fólií a polyuretanovým lepidlem (vlevo) a mezi 

polyuretanovým lepidlem a překližkou (vpravo) 

U 7 vzorků došlo k porušení v testovaném spoji. Porušení přitom nastalo 

ve většině případů současným odtržením obou pruhů lepidla od pěnového 

polystyrenu. Na Obr. 27 jsou vidět ukázky dvou těles po provedení 

úspěšného měření. Porušení lepeného spoje a pěnového polystyrenu lze 

klasifikovat jako adhezní až částečně kombinovaný lom. V žádném ze 

zkušebních těles nenastalo porušení mezi lepeným spojem a spodním 

povrchem fólie.  

 

Obr. 27 Zkušební tělesa série 1.1.1.F po provedení měření 

Při prohlídce porušení lepeného spoje je zřejmé, že lepený spoj má vždy 

jiný tvar a plochu a vždy docházelo i k odtržení různého množství kuliček 

pěnového polystyrenu. Naskytla se tedy otázka, zda odlišné hodnoty 

získaných napětí nesouvisí právě s měnící se plochou lepidla. Bylo proto 

přistoupeno k přenesení skutečného tvaru lepeného spoje do digitální 

podoby, což umožnilo získat skutečnou plochu ALEP těchto pruhů lepidla. 
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Obr. 28 Plocha lepidla na zkušebních tělesech 

Na Obr. 28 je znázorněn skutečný tvar lepených spojů jednotlivých 

zkušebních těles. Pro přepočet je v Tab. 12 uvedena skutečná plocha lepidla 

ALEP v mm2 a napětí σLEP vycházející z naměření maximální tahové síly 

a skutečné plochy lepidla. 

Tab. 12 Skutečná plocha lepidla 

Vzorek č. 1 2 3 4 5 6 7 

ALEP [mm2] 17 600 20 850 18 290 17 790 17 590 18 990 18 670 

Fmax [N] 1 278,2 1 658,1 1 399,3 1 388,2 1 465,7 1 473,8 1 406,2 

σLEP [kPa] 72,6 79,5 76,5 78,0 83,3 77,6 75,3 

x σmt [kPa] 77,56 

 σ [kPa] 3,11 

Vx [%] 4,01 

 

Jak je z Tab. 12 patrné, maximální dosažená síla u zkušebního tělesa 

číslo 2, čili 1 658,1 N odpovídá největší ploše lepidla, a to 20 850 mm2. 

Ovšem na druhou stranu nejmenší dosažená síla u zkušebního tělesa číslo 1, 

čili 1 278,2 N, takřka nejmenší ploše odpovídá, nicméně ještě o 10 mm2 

menší plocha odpovídá dosažené síle 1 465,7 N. Je tedy zřejmé, že plocha 

lepidla má vliv na pevnost lepeného spoje, ale vždy do tohoto vzorce 

vstupuje ještě tuhost podkladního materiálu v podobě pěnového polystyrenu 

jakožto zástupce nehomogenního materiálu.  
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7.1.1.2 Výsledky zkušebních těles 1.1.2.F 

Jedná se o sérii 10 zkušebních těles s testovaným spojem provedeným 

z polyuretanového lepidla označeného číslem 2.  

Výsledky experimentálního měření zkušebních těles uvádí Tab. 13. 

Tab. 13 Výsledky experimentálního měření série 1.1.2.F 

Vzorek č. 3 4 7 9 10 

Fmax [N] 3 079,1 2 538,6 2 809,3 3 032,9 2 732,5 

σmt [kPa] 49,3 40,6 44,9 48,5 43,7 

x σmt [kPa] 45,42 

 σ [kPa] 3,18 

Vx [%] 7,01 

 

Obr. 29 Graf s výsledky jednotlivých zkušebních těles série 1.1.2.F 

U této série nastalo poškození mimo testovaný spoj u pěti zkušebních 

těles. Výsledné hodnoty uvedené v tabulce 14 jsou tedy z pěti kusů 

zkušebních těles. Neplatná měření spočívala opět v adhezním lomu mezi 

polyuretanovým lepidlem a horním povrchem fólie na bázi PVC-P  nebo 

mezi bukovou překližkou a vrstvou polyuretanového lepidla jak je vidět na 

Obr. 26. 
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Průběh deformace byl obdobný u všech zkušebních těles. Během 

zatěžování docházelo k napínání testovaného spoje a byly zřetelně slyšet 

zvuky praskajícího pěnového polystyrenu. Při dosažení pevnosti se 

testovaný spoj nebo jeho část prudce oddělila a bylo vizuálně i zvukově 

zřejmé, že došlo k oddělení slepovaných materiálů. 

Na Obr. 30 jsou vidět ukázky dvou těles po provedení úspěšného měření.  

Porušení lepeného spoje a pěnového polystyrenu lze klasifikovat jako 

kohezní lom polystyrenu. Adhezní lom mezi lepeným spojem a pěnovým 

polystyrenem nastal pouze jednou u zkušebního tělesa číslo 10. V žádném 

ze zkušebních těles nenastalo porušení mezi lepeným spojem a spodním 

povrchem fólie. 

 

Obr. 30 Zkušební tělesa série 1.1.2.F po provedení měření 

Nicméně lepidlo označené číslem 2 vykazovalo téměř dvojnásobnou 

únosnost lepeného spoje oproti lepidlu číslo 1. Jak je vidět na Obr. 30, tento 

fakt byl způsoben především schopností lepidla zasáknout do pěnového 

polystyrenu za vzniku kohezního lomu.  

 

Obr. 31 Plocha lepidla zkušebních těles 

Při prohlídce porušení lepeného spoje je zřejmé, že lepený spoj má opět 

vždy jiný tvar a plochu a vždy docházelo i k odtržení různého množství 
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kuliček pěnového polystyrenu. Opět tedy bude ověřeno, zda odlišné hodnoty 

získaných napětí nesouvisí právě s měnící se plochou lepidla. Bylo proto 

opět přistoupeno k přenesení skutečného tvaru lepeného spoje do digitální 

podoby, což umožnilo získat skutečnou plochu ALEP těchto pruhů lepidla. 

Na Obr. 31 je znázorněna skutečná plocha lepidla jednotlivých zkušebních 

těles. Pro přepočet je v Tab. 14 uvedena plocha lepidla ALEP v mm2 a napětí 

σLEP vycházející z naměření maximální tahové síly a skutečné plochy lepidla. 

Tab. 14 Výsledky experimentálního měření série 1.1.2.F se skutečnou plochou 

lepidla 

Vzorek č. 3 4 7 9 10 

ALEP [mm2] 20 640 19 498 20 100 23 550 19 460 

Fmax [N] 3 079,1 2 538,6 2 809,3 3 032,9 2 732,5 

σLEP [kPa] 149,2 130,2 139,8 128,8 140,4 

x σmt [kPa] 137,67 

 σ [kPa] 7,47 

Vx [%] 5,43 

Jak je z tabulky patrné, maximální dosažená síla u zkušebního tělesa 

číslo 3, čili 3 079,1 N neodpovídá největší ploše lepidla. Největší plocha 

lepidla u zkušebního tělesa číslo 9, a to 23 550 mm2 odpovídá druhé největší 

dosažené síle čili 3 032,9 N. Je tedy zřejmé, že plocha lepidla má vliv na 

pevnost lepeného spoje, ale opět do tohoto vzorce vstupuje ještě tuhost 

podkladního materiálu v podobě pěnového polystyrenu jakožto zástupce 

nehomogenního materiálu. 

7.1.1.3 Výsledky zkušebních těles 1.1.3.F 

Jedná se o sérii 10 zkušebních těles s testovaným spojem provedeným 

z polyuretanového lepidla označeného číslem 3.  

Výsledky experimentálního měření zkušebních těles uvádí Tab. 15. 

Tab. 15 Výsledky experimentálního měření série 1.1.3.F 

Vzorek č. 4 5 6 7 9 10 

Fmax [N] 1 814,2 3 056,4 1 902,5 2 982,6 2 121,6 2 400,8 

σmt [kPa] 29,0 48,9 30,4 47,7 38,7 38,4 

x σmt [kPa] 38,88 

σ [kPa] 7,60 

Vx [%] 19,56 
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Obr. 32 Graf s výsledky jednotlivých zkušebních těles série 1.1.3.F 

Výsledné hodnoty jsou uvedeny pro 6 zkušebních těles. Čtyři měření byla 

neplatná – opět došlo k  adhezním lomu mezi polyuretanovým lepidlem 

a horním povrchem fólie na bázi PVC-P nebo mezi bukovou překližkou 

a vrstvou polyuretanového lepidla, jak je vidět na Obr. 26. 

 

Obr. 33 Zkušební tělesa série 1.1.3.F po provedení měření – zkušební těleso číslo 

10 (vlevo) a číslo 9 (vpravo) 

Průběh deformace byl obdobný u všech zkušebních těles. Během 

zatěžování docházelo k napínání testovaného spoje a byly zřetelně slyšet 

zvuky praskajícího pěnového polystyrenu. Při dosažení pevnosti se 
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testovaný spoj nebo jeho část prudce oddělila a bylo vizuálně i zvukově 

zřejmé, že došlo k oddělení slepovaných materiálů. 

Na Obr. 33 jsou vidět ukázky dvou těles po provedení úspěšného měření.  

Porušení lepeného spoje a pěnového polystyrenu lze klasifikovat jako 

adhezní a místy kombinovaný lom. V žádném ze zkušebních těles nenastalo 

porušení mezi lepeným spojem a spodním povrchem fólie. 

Při prohlídce porušení lepeného spoje je zřejmé, že lepený spoj má opět 

vždy jiný tvar a plochu a vždy docházelo i k odtržení různého množství 

kuliček pěnového polystyrenu. Opět tedy bude ověřeno, zda odlišné hodnoty 

získaných napětí nesouvisí právě s měnící se plochou lepidla. Bylo proto 

opět přistoupeno k přenesení skutečného tvaru lepeného spoje do digitální 

podoby, což umožnilo získat skutečnou plochu ALEP těchto pruhů lepidla. 

 

Obr. 34 Plochy lepidla zkušebních těles 

Na Obr. 34 je znázorněna skutečná plocha lepidla jednotlivých zkušebních 

těles. Pro přepočet je v Tab. 16 uvedena plocha lepidla ALEP v mm2 a napětí 

σLEP vycházející z naměření maximální tahové síly a skutečné plochy lepidla. 

Tab. 16 Výsledky experimentálního měření série 1.1.3.F se skutečnou plochou 

lepidla 

Vzorek č. 4 5 6 7 9 10 

ALEP [mm2] 31 118 28 619 29 946 30 895 27 510 30 596 

Fmax [N] 1 814,2 3 056,4 1 902,5 2 982,6 2 121,6 2 400,8 

σLEP [kPa] 58,3 106,8 63,5 96,5 88,0 78,5 

x σmt [kPa] 81,94 

σ [kPa] 17,21 

Vx [%] 21,00 
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Jak je z tabulky patrné, naměřené hodnoty tahové síly nijak 

nekorespondují se skutečnou plochou lepidla. Největší plocha lepidla je 

paradoxně u zkušebního tělesa číslo 4, u kterého byla naměřena nejmenší 

tahová síla.  

Pokud však ještě porovnáme typu lomu a hodnotu dosažené síly, pak lze 

konstatovat, že pouze u zkušebního tělesa číslo 4 došlo k čistě adheznímu 

lomu mezi lepidlem a pěnovým polystyrenem a to se bezpochyby odrazilo 

i v naměřené hodnotě tahové síly. U zkušebního tělesa číslo 6 byl lom mezi 

pěnovým polystyrenem a lepeným spojem obdobný jako u zkušebního tělesa 

číslo 4, pouze s drobnými výskyty známky kombinovaného lomu.  

Při porovnání dosažených tahových sil s Obr. 33 a 35 je tedy zřejmé, že 

schopnost lepidla zasáknout do struktury pěnového polystyrenu má 

rozhodující vliv na dosaženou pevnost spoje. Vzhledem k jednotným 

podmínkám při provádění zkušebních těles lze konstatovat, že toto 

schopnost je nejvíce ovlivněna vlastní nestejnorodou strukturou pěnového 

polystyrenu. 

 

Obr. 35 Zkušební tělesa série 1.1.3.F po provedení měření – zkušební těleso číslo 

4 (vlevo) a číslo 6 (vpravo) 

7.1.1.4 Výsledky zkušebních těles 1.1.4.F 

Jedná se o sérii 10 zkušebních těles s testovaným spojem provedeným 

z polyuretanového lepidla označeného číslem 4.  

Výsledky experimentálního měření zkušebních těles uvádí Tab. 17. 
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Tab. 17 Výsledky experimentálního měření série 1.1.4.F 

Vzorek č. 1 4 5 7 8 9 

Fmax [N] 2 687,5 2 318,0 2 437,8 3 364,2 3 882,3 2 179,4 

σmt [kPa] 43,0 37,1 39,0 53,8 62,1 34,9 

x σmt [kPa] 44,98 

σ [kPa] 9,80 

Vx [%] 21,78 

 

Obr. 36 Graf s výsledky jednotlivých zkušebních těles série 1.1.4.F 

Výsledné hodnoty jsou uvedeny pro 6 zkušebních těles. Čtyři měření byla 

neplatná – opět došlo k  adhezním lomu mezi polyuretanovým lepidlem 

a horním povrchem fólie na bázi PVC-P nebo mezi bukovou překližkou 

a vrstvou polyuretanového lepidla jak je vidět na Obr. 26. 

Průběh deformace byl obdobný u všech zkušebních těles. Během 

zatěžování docházelo k napínání testovaného spoje a byly zřetelně slyšet 

zvuky praskajícího pěnového polystyrenu. Při dosažení pevnosti se 

testovaný spoj nebo jeho část prudce oddělila a bylo vizuálně i zvukově 

zřejmé, že došlo k oddělení slepovaných materiálů. 

Na Obr. 37 jsou vidět ukázky dvou těles po provedení úspěšného měření.  

Porušení lepeného spoje a pěnového polystyrenu lze převážně klasifikovat 

jako adhezní a místy kombinovaný lom. U tohoto typu lepidla byla 
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v okrajových částech lepené plochy pozorována lepší soudržnost 

polyuretanového lepidla s polystyrenem než se spodním povrchem fólie. 

 

Obr. 37 Zkušební tělesa série 1.1.4.F po provedení měření – zkušební těleso číslo 

7 (vlevo) a číslo 8 (vpravo) 

Při prohlídce porušení lepeného spoje je zřejmé, že lepený spoj má opět 

vždy jiný tvar a plochu a vždy docházelo i k odtržení různého množství 

kuliček pěnového polystyrenu. Opět tedy bude ověřeno, zda odlišné hodnoty 

získaných napětí nesouvisí právě s měnící se plochou lepidla. Bylo proto 

opět přistoupeno k přenesení skutečného tvaru lepeného spoje do digitální 

podoby, což umožnilo získat skutečnou plochu ALEP těchto pruhů lepidla. 

 

Obr. 38 Plochy lepidla zkušebních těles 

Na Obr. 38 je znázorněna skutečná plocha lepidla jednotlivých zkušebních 

těles. Pro přepočet je v Tab. 18 uvedena plocha lepidla ALEP v mm2 a napětí 

σLEP vycházející z naměření maximální tahové síly a skutečné plochy lepidla. 
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Tab. 18 Výsledky experimentálního měření série 1.1.4.F se skutečnou plochou 

lepidla 

Vzorek č. 1 4 5 7 8 9 

ALEP [mm2] 47 799 46 070 47 520 41 058 44 482 47 485 

Fmax [N] 2 687,5 2 318,0 2 437,8 3 364,2 3 882,3 2 179,4 

σLEP [kPa] 56,2 50,3 51,3 81,9 87,3 45,9 

x σmt [kPa] 62,16 

σ [kPa] 16,23 

Vx [%] 26,11 

Jak je z tabulky patrné, naměřené hodnoty tahové síly opět nekorespondují 

se skutečnou plochou lepidla. Větší plochy lepidla ve zkušebních tělesech 

opět vykazují nižší naměřenou tahovou sílu. 

Opět je možné porovnat typu lomu a hodnotu dosažené síly. Největší podíl 

kombinovaného lomu má zkušební těleso číslo 8, viz Obr. 37, u kterého byla 

naměřena i největší tahová síla. 

I v tomto případě lze usoudit, že schopnost lepidla zasáknout do struktury 

pěnového polystyrenu má rozhodující vliv na dosaženou pevnost spoje. 

Vzhledem k jednotným podmínkám při provádění zkušebních těles lze 

konstatovat, že tato schopnost je nejvíce ovlivněna vlastní nestejnorodou 

strukturou pěnového polystyrenu. 

 

Obr. 39 Zkušební těleso série 1.1.4.F při porušení lepeného spoje 
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7.1.2 Porovnání dosažených hodnot 

Na Obr. 40 jsou shrnuty průměrné dosažené hodnoty napětí pro jednotlivá 

lepidla a na Obr. 41 průměrné plochy těchto lepidel. 

 

Obr. 40 Porovnání středních dosažených hodnot napětí 

 

Obr. 41 Porovnání průměrné plochy lepidel 

Lepidla označené čísly 1 a 2 byla nanášena v tekutém stavu litím na 

podklad a jejich plocha je výrazně menší než lepidla označené čísly 3 a 4, 

nanášená na v napěněném stavu z aplikační pistole.  
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Při porovnání průměrné plochy lepidel s průměrnými hodnotami napětí je 

patrné, že nejmenší dosažené hodnoty napětí odpovídají nejmenší ploše 

lepidla označeného číslem 1. Lepidlo označené číslem 4 vykazuje 

průměrnou plochu lepidla téměř dvojnásobnou oproti lepidlu 1 a tomu 

v podstatě odpovídají i hodnoty napětí. Průměrná plocha lepidla označené 

číslem 3 zcela neodpovídá poměru napětí vůči ostatním lepidlům, ovšem 

lepidlo označené číslem 2 toto srovnání zcela popírá. Průměrná plocha 

lepidla číslo 2 je více jak poloviční oproti lepidlu číslo 4, avšak jejich 

průměrné hodnoty napětí jsou srovnatelné. Lze tedy konstatovat, že pro 

dosažení stejné hodnoty napětí stačí poloviční plocha lepidla číslo 2, které je 

nanášené v tekutém stavu, oproti lepidlu číslo 4 nanášeném v napěněné 

formě. Tento fakt je zcela jistě ovlivněn schopností lepidla číslo 2 penetrace 

do struktury pěnového polystyrenu a následně při experimentálním 

měření porušení v jeho struktuře. Penetrace ostatních lepidel do struktury 

pěnového polystyrenu byly spíše náhodné a lze je přisuzovat nehomogenní 

struktuře polystyrenu. 

Z grafů na Obr. 40 a 41 jasně vyplývá, že pevnost lepeného spoje je 

bezesporu ovlivněna druhem použitého lepidla. Všechny druhy lepidel, 

použité při tomto srovnání, byly nanášeny přímo na pěnový polystyren, a to 

ve stejném množství. Jako ukazatel množství sloužila hmotnost lepidla. 

Nanášení lepidla testovaného spoje probíhalo vždy na digitální váze právě 

pro zajištění stejné hmotnosti lepících pruhů.  

Při porovnání doby vytvrzování lze konstatovat, že lepidla nanášená 

v tekutém skupenství potřebují přibližně dvojnásobnou dobu pro nabití 

pevnosti než lepidla nanesená v napěněné formě. Při výrobě zkušebních těles 

a práci s jednotlivými lepidly nenastalo nic, co by z hlediska způsobu 

provádění některý výrobek upřednostňovalo. 

7.2 Porovnání množství lepidla 

Druhá experimentální část se zabývá porovnáním množství lepidel. Hlavním 

faktorem v tomto srovnání je samozřejmě dosažená únosnost lepeného spoje 

vyjádřená maximální naměřenou tahovou silou Fmax [N] a dopočtenou 

hodnotou napětí σmt [kPa].  

Všechny lepidla použitá ve zkušebních tělesech byla jednokomponentní 

nízkoexpanzní lepidla, kompatibilní se spojovanými materiály. Jednalo se 

o dva typy lepidel při použití skladby S1. Skladba S1 představuje spojení 
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pěnového polystyrenu EPS 150S a fólie na bázi PVC-P. Porovnávanými 

větrnými oblastmi jsou oblast I a F. Oblast I je nazývaná jako vnitřní plocha 

a oblast F jako oblast rohů. Jedná se tedy o části nejméně a nejvíce namáhané 

účinky sání větru. Množství doporučovaného lepidla pro oblast F bývá 

dvojnásobkem oblasti I, což je ve zkušebních tělesech dosaženo polovičními 

vzdálenostmi proužků lepidla. Jedná se tedy o porovnání zkušebních těles 

rozměrů 500×250 mm pro oblast I a 250×250 mm pro oblast F. V obou 

typech jsou naneseny dva pruhy lepidla stejného množství, ovšem v případě 

oblasti F je vzdálenost lepících proužků 125 mm mezi sebou a 62,5 mm od 

okrajů a v případě oblasti I je vzdálenost lepících proužků 250 mm mezi 

sebou a 125 mm od okrajů. Množství lepidla bylo vždy stejné, a to 10 g na 

1 pruh lepidla. 

Zkušební zařízení bylo připevněno vždy na střed horní i spodní bukové 

překližky a po upnutí do lisu a zpuštění došlo k celoplošnému namáhání na 

tah.  

7.2.1 Výsledky experimentálního měření  

7.2.1.1 Zkušební tělesa 1.1.3.I 

Jedná se o sérii 10 zkušebních těles s testovaným spojem provedeným 

z polyuretanového lepidla označeného číslem 3.  

Výsledky experimentálního měření zkušebních těles uvádí Tab. 19. 

Tab. 19 Výsledky experimentálního měření série 1.1.3.I 

Vzorek č. 1 2 4 5 7 

Fmax [N] 2 659,7 2 841,9 3 039,5 2 534,4 2 297,1 

σmt [kPa] 21,3 22,7 24,3 20,3 18,4 

x σmt [kPa] 21,40 

 σ [kPa] 2,04 

Vx [%] 9,51 
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Obr. 42 Graf s výsledky jednotlivých zkušebních těles série 1.1.3.I 

Výsledné hodnoty jsou uvedeny pro 5 zkušebních těles. Pět měření byla 

neplatná – opět došlo k  adhezním lomu mezi polyuretanovým lepidlem 

a horním povrchem fólie na bázi PVC-P nebo mezi bukovou překližkou 

a vrstvou polyuretanového lepidla jak je vidět na Obr. 26. 

 

Obr. 43 Zkušební tělesa série 1.1.3.I  

Průběh deformace byl obdobný u všech zkušebních těles. Během 

zatěžování docházelo k napínání testovaného spoje a byly zřetelně slyšet 

zvuky praskajícího pěnového polystyrenu. Při dosažení spoje se testovaný 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

S
íl

a
 [

N
]

Deformace [mm]

Zkušební těleso 1

Zkušební těleso 2

Zkušební těleso 4

Zkušební těleso 5

Zkušební těleso 7



EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 81 

81  

 

spoj nebo jeho část prudce oddělila a bylo vizuálně i zvukově zřejmé, že 

došlo k oddělení lepených materiálů. 

7.2.1.2 Zkušební tělesa 1.1.4.I 

Jedná se o sérii 10 zkušebních těles s testovaným spojem provedeným 

z polyuretanového lepidla označeného číslem 4.  

Výsledky experimentálního měření zkušebních těles uvádí Tab. 20. 

Tab. 20 Výsledky experimentálního měření série 1.1.4.I 

Vzorek č. 1 2 3 5 8 9 10 

Fmax [N] 2 912,9 3 981,0 2 795,4 4 065,5 3 851,9 2 708,9 2 793,9 

σmt [kPa] 23,3 31,8 22,4 32,5 30,8 21,7 22,4 

x σmt [kPa] 26,41 

 σ [kPa] 4,64 

Vx [%] 17,59 

 

Obr. 44 Graf s výsledky jednotlivých zkušebních těles série 1.1.4.I 

Výsledné hodnoty jsou uvedeny pro 7 zkušebních těles. Tři měření byla 

neplatná – opět došlo k  adhezním lomu mezi polyuretanovým lepidlem 

a horním povrchem fólie na bázi PVC-P nebo mezi bukovou překližkou 

a vrstvou polyuretanového lepidla jak je vidět na obr. 26. 
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Průběh deformace byl obdobný u všech zkušebních těles. Během 

zatěžování docházelo k napínání testovaného spoje a byly zřetelně slyšet 

zvuky praskajícího pěnového polystyrenu. Při dosažení pevnosti se 

testovaný spoj nebo jeho část prudce oddělila a bylo vizuálně i zvukově 

zřejmé, že došlo k oddělení lepených materiálů. 

 

Obr. 45 Zkušební tělesa série 1.1.4.I po provedení měření 

7.2.2 Porovnání dosažených hodnot 

Na Obr. 44 jsou shrnuty průměrné dosažené hodnoty napětí porovnávaných 

oblastí pro lepidla 3 a 4. 

 

Obr. 46 Porovnání dosažených hodnot pro lepidlo 3 vlevo a lepidlo 4 vpravo 

Výsledky potvrdily předpoklad, že menší zkušební tělesa se stejným 

množstvím lepidla dosáhnou vyšší hodnoty napětí než zkušební tělesa větší. 
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U lepidla 3 je střední hodnota napětí pro větrnou oblast I o 55% menší než 

pro větrnou oblast F. U lepidla 4 je střední hodnota napětí pro větrnou oblast 

I o 59 % menší než pro větrnou oblast F. Vzhledem k faktu, že vzdálenost 

lepících proužků větrné oblasti I je o 50 % větší než věrné oblasti F, je 

zmenšení středních hodnot napětí takřka na polovinu odpovídající.  

Penetrace lepidel do struktury pěnového polystyrenu byla opět náhodná 

a lze ji přisuzovat nehomogenní struktuře polystyrenu. 

Oba druhy lepidel, použité při tomto srovnání, byly nanášeny přímo na 

pěnový polystyren, a to ve stejném množství. Jako ukazatel množství 

sloužila hmotnost lepidla. Nanášení lepidla testovaného spoje probíhalo 

vždy na digitální váze právě pro zajištění stejné hmotnosti lepících pruhů. 

7.3 Porovnání z hlediska materiálu tepelné izolace 

Další experimentální část se zabývá porovnáním materiálu tepelné izolace, 

na které je nanášeno lepidlo a tvoří tak jednu ze spojovaných vrstev 

testovaným spojem. Hlavním faktorem v tomto srovnání je samozřejmě 

dosažená únosnost lepeného spoje vyjádřená maximální naměřenou tahovou 

silou Fmax [N] a dopočtenou hodnotou napětí σmt [kPa].  

Všechny lepidla použitá ve zkušebních tělesech byla jednokomponentní 

nízkoexpanzní polyuretanová lepidla, kompatibilní se spojovanými 

materiály. Jednalo se o dva typy lepidel označené čísly 2 a 4 při použití 

skladby S1, S2, S3, S5 a S6. Toto porovnání bylo provedeno na tělesech 

velikosti 250×250 mm, což bylo uvažováno jako větrná oblast F a odpovídá 

osmi pruhům lepidla na běžný metr a po přepočtu dva pruhy lepidla na šířku 

250 mm ve vzdálenosti 62,5 mm od okrajů a 125 mm mezi sebou. Množství 

lepidla bylo vždy stejné, a to 10 g na 1 pruh lepidla. 

Zkušební zařízení bylo připevněno vždy na střed horní i spodní bukové 

překližky a po upnutí do lisu a zpuštění došlo k celoplošnému namáhání na 

tah. 

7.3.1 Výsledky experimentálního měření  

7.3.1.1 Zkušební tělesa 1.1.2.F 100 

Jedná se o sérii 10 zkušebních těles s testovaným spojem provedeným 

z polyuretanového lepidla označeného číslem 2.  
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Výsledky experimentálního měření zkušebních těles uvádí Tab. 21. 

Tab. 21 Výsledky experimentálního měření série 1.1.2.F 100 

Vzorek č. 3 4 7 8 9 10 

Fmax [N] 2 249,7 2 459,2 2 179,7 2 481,2 2 178,7 2 392,1 

σmt [kPa] 36,0 39,4 34,9 39,7 34,9 38,3 

x σmt [kPa] 37,18 

σ [kPa] 2,01 

Vx [%] 4,06 

 

Obr. 47 Graf s výsledky jednotlivých zkušebních těles 1.1.2.F 100 

Výsledné hodnoty jsou uvedeny pro 6 zkušebních těles. Čtyři měření byla 

neplatná – opět došlo k  adhezním lomu mezi polyuretanovým lepidlem 

a horním povrchem fólie na bázi PVC-P  nebo mezi bukovou překližkou 

a vrstvou polyuretanového lepidla jak je vidět na Obr. 26. 

Průběh deformace byl obdobný u všech zkušebních těles. Během 

zatěžování docházelo k napínání testovaného spoje a byly zřetelně slyšet 

zvuky praskajícího pěnového polystyrenu. Při dosažení pevnosti se 

testovaný spoj nebo jeho část prudce oddělila a bylo vizuálně i zvukově 

zřejmé, že došlo k oddělení lepených materiálů. 
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Obr. 48 Zkušební tělesa série 1.1.2.F 100 po provedeném měření 

U lepidla označeného číslem 2 se i v tomto případě projevila schopnost 

zasáknout do pěnového polystyrenu za vzniku kohezního lomu v 

polystyrenu, což se jasně ukazuje na Obr. 48. 

7.3.1.2 Zkušební tělesa 1.1.2.F 70 

Jedná se o sérii 10 zkušebních těles s testovaným spojem provedeným 

z polyuretanového lepidla označeného číslem 2.  

Výsledky experimentálního měření zkušebních těles uvádí Tab. 22. 

Tab. 22 Výsledky experimentálního měření série 1.1.2.F 70 

Vzorek č. 1 2 3 6 7 8 

Fmax [N] 2 024,5 2 191,9 2 330,4 2 236,1 2 453,7 1 930,3 

σmt [kPa] 32,4 35,1 37,3 35,8 39,3 30,9 

x σmt [kPa] 35,11 

 σ [kPa] 2,82 

Vx [%] 8,03 
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Obr. 49 Graf s výsledky jednotlivých zkušebních těles 1.1.2.F 70 

Výsledné hodnoty jsou uvedeny pro 6 zkušebních těles. Čtyři měření byla 

neplatná – opět došlo k  adhezním lomu mezi polyuretanovým lepidlem 

a horním povrchem fólie na bázi PVC-P jak je vidět na obr. 26. 

 

Obr. 50 Zkušební tělesa série 1.1.2.F 70 po provedení měření 

Průběh deformace byl obdobný u všech zkušebních těles. Během 

zatěžování docházelo k napínání testovaného spoje a byly zřetelně slyšet 

zvuky praskajícího pěnového polystyrenu. Při dosažení pevnosti se 

0

500

1000

1500

2000

2500

0 1 2 3 4 5 6

S
íl

a
 [

N
]

Deformace [mm]

Zkušební těleso 1

Zkušební těleso 2

Zkušební těleso 3

Zkušební těleso 6

Zkušební těleso 7

Zkušební těleso 8



EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 87 

87  

 

testovaný spoj nebo jeho část prudce oddělila a bylo vizuálně i zvukově 

zřejmé, že došlo k oddělení lepených materiálů. 

U lepidlo označeného číslem se 2 i v tomto případě projevila schopnost 

zasáknout do pěnového polystyrenu za vzniku kohezního lomu, což se jasně 

ukazuje na Obr. 50 

7.3.1.3 Zkušební tělesa 1.2.2.F 

Jedná se o sérii 7 zkušebních těles s testovaným spojem provedeným 

z polyuretanového lepidla označeného číslem 2. Zkušební tělesa byly 

provedeny o skladbě S5 a jako tepelný izolant použity desky PIR. Tyto desky 

mimo vlastní polyuretanové tvrdé desky jsou oboustranně opatřeny 

minerálním flísem. Lepidlo testovaného spoje bylo nanášeno právě na tento 

minerální flís.  

Vlastní PIR desky mají homogenní strukturu. Vzhledem k tomu, vznikla 

úvaha o testovaném spoji, který by v tomto případě nemusel být ovlivněn 

různorodou strukturou izolantu, kterou vnáší do zkoušky pěnový polystyren. 

Při vlastním měření však nastal problém v pomocných spojích. Tahová 

síla, jež testovaný spoj přenesl, byla mnohem vyšší než síla, kterou přenesly 

pomocné spoje. Pouze u dvou zkušebních těles nastalo poškození 

v testovaném spoji a to kohezním lomem v PIR desce, nicméně pouze 

v rámci oddělení minerálního flísu jak je viděn na Obr. 51. 

 

Obr. 51 Porušený testovaný spoj u zkušebního tělesa série 1.2.2.F 

Tyto jediné platné výsledek nastaly při průměrné tahové síle 1 422,0 N, 

což odpovídá napětí 22,8 kPa. Další zkušební tělesa dosahovaly i vyšších 

pevností, ovšem při konečném porušení mimo testovaný spoj. Tuto 

skutečnost si lze vysvětlit faktem, že lepidlo bylo nanášeno v tekutém stavu 
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a v některých případech došlo k nechtěnému transferu vlhkosti lepidla do 

flísu a tím k jeho ztrátě soudržnosti s PIR deskou. 

7.3.1.1 Zkušební tělesa 1.2.4.F 

Jedná se o sérii 10 zkušebních těles s testovaným spojem provedeným 

z polyuretanového lepidla označeného číslem 4. Zkušební tělesa byly 

provedeny o skladbě S5 a jako tepelný izolant použity desky PIR. Tyto desky 

mimo vlastní polyuretanové tvrdé desky jsou oboustranně opatřeny 

minerálním flísem. Lepidlo testovaného spoje bylo nanášeno právě na tento 

minerální flís.  

Při vlastním měření opět nastal problém v pomocných spojích. Tahová 

síla, jež testovaný spoj přenesl, byla mnohem vyšší než síla, kterou přenesly 

pomocné spoje. Při tahové síle přes 4 kN docházelo k odtržení fólie na bázi 

PVC-P od plnoplošného lepeného spoje polyuretanového lepidla k roznášecí 

vrstvě z bukové překližky. Dále nastalo poškození i mezi PIR deskou 

a plnoplošným polyuretanovým lepidlem spojeným s překližkou. V tomto 

případě došlo ke koheznímu lomu v PIR desce, kdy oddělení nastalo těsně 

pod minerálním flísem. Ani u jednoho zkušebního tělesa nenastalo 

poškození v testovaném spoji.  

 

Obr. 52 Zkušební tělesa série 1.2.4.F 

Ovšem maximální tahová síla před porušením pomocných spojů byla 

naměřena na zkušebním tělese č. 7 a to 4 489,3 N což odpovídá napětí 

71,8 kPa. Toto napětí je 1,6krát větší než průměrné napětí naměřené při 

použití stejného lepidla na tepelném izolantu z pěnového polystyrenu 

EPS 150S. Toto lepidlo bylo nanášeno napěněné z aplikační pistole a ani 

u jednoho zkušebního tělesa nenastalo oddělení flísu od PIR desky nad 

lepeným spojem. 
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7.3.1.2 Zkušební tělesa 1.3.4.F 

Jedná se o sérii 10 zkušebních těles s testovaným spojem provedeným 

z polyuretanového lepidla označeného číslem 4. Zkušební tělesa byly 

provedeny o skladbě S6 a jako tepelný izolant použity desky z čedičových 

vláken.  

Výsledky experimentálního měření zkušebních těles uvádí Tab. 23. 

Tab. 23 Výsledky experimentálního měření série 1.3.4.F 

Vzorek č. 2 3 4 5 6 7 

Fmax [N] 366,4 288,8 250,9 74,6 106,1 60,9 

σmt [kPa] 5,9 4,6 4,0 1,2 1,7 1,0 

x  σmt [kPa] 3,06 

σ [kPa] 1,87 

Vx [%] 60,97 

 

Obr. 53 Graf s výsledky jednotlivých zkušebních těles série 1.3.4.F 

Výsledné hodnoty jsou uvedeny pro 6 zkušebních těles. Čtyři měření 

nebyla vůbec provedena, protože testovaný spoj zkušebních těles se porušil 

již při manipulaci. 
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Průběh deformace byl obdobný u všech vzorků. Během zatěžování 

docházelo k odtrhávání lepidla od tepelného izolantu za vytahování vláken 

čedičové izolace. Docházelo zde i k oddálení na vzdálenost takřka 5 mm se 

stálým natažením vláken, což dokazuje průběh zkušebního tělesa 5 v grafu 

na Obr. 53. 

 

Obr. 54 Porušený testovaný spoj u zkušebního tělesa série 1.3.4.F 

7.3.2 Porovnání dosažených hodnot 

Na Obr. 55 jsou shrnuty průměrné dosažené hodnoty napětí pro různé 

podklady představující tepelně izolační vrstvu. 

 

Obr. 55 Porovnání středních dosažených hodnot napětí 

Ze srovnání na Obr. 55 jasně vyplývá, že minimálně lepidlo 4 není vhodné 

pro spojení s deskami na bázi čedičových vláken. U lepidla nedošlo 
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k penetraci do tepelné izolace a vlastní spojení proběhlo pouze 

s jednotlivými horními vlákny, jež se při namáhání postupně oddělovaly od 

ostatních vláken. 

Naopak výsledky pro polystyrenové desky různého stupně stabilizace 

poskytují zřejmý výsledek, a to, že s klesající pevností polystyrenu klesá 

i  celková únosnost spoje. V porovnání se stabilizovaným polystyrenem 

EPS 150S je průměrná střední hodnota napětí u polystyrenu EPS 100S nižší 

o 18 % a u EPS 70S o 23 %.  

Zkušební série 1.2.4.F je do grafu doplněna pouze informačně 

prostřednictvím jedné maximální naměřené hodnoty tahové síly. Je zřejmé, 

že lepené spoje s PIR deskami budou dosahovat vyšších pevnostních hodnot 

než s pěnovým polystyrenem. Pro tak velké pevnosti by však bylo nutné 

upravit pomocné spoje a případně i zkušební metodiku.   

7.4 Porovnání druhu lepidla při podkladu 

z asfaltového pásu 

Další experimentální část se zabývá porovnáním druhů lepidel při nanášení 

na asfaltový pás a následně spojení s tepelným izolantem. Hlavním faktorem 

v tomto srovnání je samozřejmě dosažená únosnost lepeného spoje 

vyjádřená maximální naměřenou tahovou silou Fmax [N] a dopočtenou 

hodnotou napětí σmt [kPa].  

Všechny lepidla použitá ve zkušebních tělesech byla jednokomponentní 

nízkoexpanzní lepidla, kompatibilní se spojovanými materiály. Jednalo se 

o tři typy lepidel při použití skladby S4, která představuje spojení 

asfaltového pásu a polystyrenu. Toto porovnání bylo provedeno na tělesech 

velikosti 250×250 mm což bylo uvažováno jako větrná oblast F a odpovídá 

osmi pruhům lepidla na běžný metr a po přepočtu dva pruhy lepidla na šířku 

250 mm ve vzdálenosti 62,5 mm od okrajů a 125 mm mezi sebou. Dále na 

tělesech velikosti 400×250 mm což bylo uvažováno jako větrná oblast H 

a odpovídá pěti pruhům lepidla na běžný metr a po přepočtu dva pruhy 

lepidla na šířku 400 mm ve vzdálenosti 100 mm od okrajů a 200 mm mezi 

sebou. Množství lepidla bylo vždy stejné, a to 10 g na 1 pruh lepidla. 

Zkušební zařízení bylo připevněno vždy na střed horní i spodní bukové 

překližky a po upnutí do lisu a zpuštění došlo k celoplošnému namáhání na 

tah. 
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7.4.1 Výsledky experimentálního měření  

7.4.1.1 Zkušební tělesa 2.1.3.F 

Jedná se o sérii 10 zkušebních těles s testovaným spojem provedeným 

z polyuretanového lepidla označeného číslem 3.  

Výsledky experimentálního měření zkušebních těles uvádí Tab. 24. 

Tab. 24 Výsledky experimentálního měření série 2.1.3.F 

Vzorek č. 1 2 3 4 5 6 9 

Fmax [N] 2 846,9 3 865,7 4 015,8 3 633,1 3 267,0 3 318,4 2 813,1 

σmt [kPa] 45,6 61,9 64,3 58,1 52,3 53,1 45,0 

x  σmt [kPa] 54,31 

σ [kPa] 6,96 

Vx [%] 12,81 

 

Obr. 56 Graf s výsledky jednotlivých zkušebních těles série 2.1.3.F 

Výsledné hodnoty jsou uvedeny pro 7 zkušebních těles. Tři měření byla 

neplatná – došlo k  adhezním lomu mezi polyuretanovým lepidlem 

a bukovou překližkou nebo k porušení nataveného spoje. 
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Průběh deformace byl obdobný u všech zkušebních těles. Během 

zatěžování docházelo k napínání testovaného spoje a byly zřetelně slyšet 

zvuky praskajícího pěnového polystyrenu. Při dosažení pevnosti se 

testovaný spoj nebo jeho část prudce oddělila a bylo vizuálně i zvukově 

zřejmé, že došlo k oddělení lepených materiálů. 

 

Obr. 57 Zkušební tělesa série 2.1.3.F  

Porušení testovaného spoje vždy nastalo mezi lepidlem a pěnovým 

polystyrenem. Z Obr. 57 je zřejmé, že se jedná převážně o kombinovaný 

lom. 

7.4.1.2 Zkušební tělesa 2.1.4.H 

Jedná se o sérii 10 zkušebních těles s testovaným spojem provedeným 

z polyuretanového lepidla označeného číslem 4.  
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Výsledky experimentálního měření zkušebních těles uvádí Tab. 25. 

Tab. 25 Výsledky experimentálního měření série 2.1.4.H 

Vzorek č. 2 3 4 5 7 8 9 10 

Fmax [N] 2 531,7 2 605,7 3 572,6 3 164,0 2 652,6 3 402,0 2 755,7 2 729,8 

σmt [kPa] 25,3 26,1 35,7 31,6 26,5 27,6 27,6 27,3 

x  σmt [kPa] 29,27 

σ [kPa] 3,71 

Vx [%] 12,68 

 

Obr. 58 Graf s výsledky jednotlivých zkušebních těles série 2.1.4.H 

Výsledné hodnoty jsou uvedeny pro 8 zkušebních těles. Dvě měření byla 

neplatná – opět došlo porušení v nataveném spoji mezi asfaltovým pásem a 

bukovou překližkou. 
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Obr. 59 Zkušební tělesa série 2.1.4.H – zkušební těleso číslo 9 (vlevo) a číslo 4 

(vpravo)  

Průběh deformace byl obdobný u všech zkušebních těles. Během 

zatěžování docházelo k napínání testovaného spoje a byly zřetelně slyšet 

zvuky praskajícího pěnového polystyrenu. Při dosažení pevnosti se 

testovaný spoj nebo jeho část prudce oddělila a bylo vizuálně i zvukově 

zřejmé, že došlo k oddělení lepených materiálů. 

Porušení testovaného spoje vždy nastalo mezi lepidlem a pěnovým 

polystyrenem. Z Obr. 59 je zřejmé, že se jedná převážně o adhezní 

a kombinovaný lom. 

7.4.1.3 Zkušební tělesa 2.1.5.F 

Jedná se o sérii 10 zkušebních těles s testovaným spojem provedeným 

z polyuretanového lepidla označeného číslem 5.  

Výsledky experimentálního měření zkušebních těles uvádí Tab. 26. 

Tab. 26 Výsledky experimentálního měření série 2.1.5.F 

Vzorek č. 2 3 4 5 7 9 10 

Fmax [N] 2 183,7 2 762,0 5 128,0 2 313,8 1 575,2 3 821,8 5 162,1 

σmt [kPa] 34,9 44,2 82,1 37,0 25,2 61,2 82,6 

x  σmt [kPa] 52,45 

σ [kPa] 21,43 

Vx [%] 40,86 
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Obr. 60 Graf s výsledky jednotlivých zkušebních těles série 2.1.5.F 

Výsledné hodnoty jsou uvedeny pro 7 zkušebních těles. Tři měření byla 

neplatná – opět došlo k  adhezním lomu mezi polyuretanovým lepidlem 

a bukovou překližkou nebo k porušení v nataveném spoji mezi asfaltovým 

pásem a bukovou překližkou. 

 

Obr. 61 Zkušební tělesa série 2.1.5.F – zkušební těleso číslo 10 vlevo a číslo 4 

vpravo  

Průběh deformace byl obdobný u všech zkušebních těles. Během 

zatěžování docházelo k napínání testovaného spoje a byly zřetelně slyšet 

zvuky praskajícího pěnového polystyrenu. Při dosažení únosnosti se 
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testovaný spoj nebo jeho část prudce oddělila a bylo vizuálně i zvukově 

zřejmé, že došlo k oddělení lepených materiálů. 

Toto lepidlo vykazovalo největší rozdíly v podobě porušení testovaného 

spoje a rovněž největší směrodatnou odchylku experimentálně naměřených 

hodnot. 

 U dvou zkušebních těles jsou pracovní diagramy výrazně odlišné – 

zkušební tělesa 4 a 10. U těchto zkušebních těles došlo k porušení 

s odtržením výrazné části pěnového polystyrenu – viz Obr. 61. Vzhledem 

k tomu, že všechna tělesa byla prováděna za stejných okrajových podmínek 

a za použití stejných materiálů lze tento jev připsat jedině odlišným 

vlastnostem vlastního polyuretanového lepidla v rámci jednoho balení nebo 

opět struktuře pěnového polystyrenu. 

 

Obr. 62 Zkušební tělesa série 2.1.5.F po úspěšném měření 

U ostatních zkušebních těles docházelo k adheznímu lomu mezi lepidlem 

a pěnovým polystyrenem – Obr. 62 vlevo. U některých zkušebních těles 

vykazovalo lepidlo lepší soudržnost s pěnovým polystyrenem než 

s povrchem asfaltového pásu a docházelo k rozdělení lepících proužků mezi 

spojované vrstvy jak je vidět na Obr. 62 vpravo. 
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7.4.2 Porovnání dosažených hodnot 

Na Obr. 63 jsou shrnuty dosažené střední hodnoty napětí a tahových sil pro 

zkušební tělesa s podkladní vrstvou z asfaltového pásu. 

 

Obr. 63 Porovnání dosažených hodnot  

Výsledky opět potvrdily předpoklad, že menší zkušební tělesa se stejným 

množstvím lepidla dosáhnou vyšší hodnoty napětí než zkušební tělesa větší. 

Obr. 63 rovněž ukazuje, že největší hodnoty napětí vykazovalo lepidlo 3 se 

směrodatnou odchylkou 6,96 kPa. Lepidlo 5 dosahovalo náhodně vyšších i 

nižších hodnot, což se projevilo na směrodatné odchylce, jež má potom 

hodnotu 21,43 kPa. 

7.5 Porovnání dvou skladeb při použití stejného 

lepidla 

Na Obr. 64 jsou shrnuty průměrné dosažené hodnoty napětí a tahových sil 

pro zkušební tělesa se skladbou S1 a S4 při použití stejného lepidla označené 

číslem 3. 

Z grafu na Obr. 64 je patrné, že při použití stejného lepidla, ale různých 

spojovaných materiálů dosáhneme rozdílných výsledků. V případě skladby 

S1 jsou spojovanými materiály polystyren EPS 150S a fólie na bázi PVC-P. 

V případě skladby S4 jsou spojovanými materiály asfaltový pás a polystyren 

EPS 150S.  U skladby S1 je lepidlo nanášeno na polystyren, naproti tomu 

u skladby S4 je lepidlo nanášeno na asfaltový pás. Jak ukázaly 
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experimentální měření, rozdíl středních hodnot napětí těchto dvou skladeb je 

roven 15,43 kPa. 

 

Obr. 64 Porovnání dosažených hodnot 

Rozdíl v naměřených hodnotách je evidentně způsoben odlišnými typy 

poruch lepených spojů v rámci těchto dvou skladeb. U skladby S4 bylo 

lepidlo číslo 3 schopno hlubší penetrace do pěnového polystyrenu za 

vytvoření ve velké míře kohezního lomu v pěnovém polystyrenu. Zásadním 

rozdílem těchto skladeb, jež měl jistě vliv na chování lepeného spoje, je 

rozdílná nasákavost asfaltového pásu a spodního povrchu fólie opatřeného 

tkaninou. Na Obr. 65 jsou pro porovnání zobrazeny zkušební tělesa skladeb 

S1 a S4 po provedení měření.  

 

Obr. 65 Zkušební tělesa skladby S1 (vlevo) a skladby S4 (vpravo) po provedení 

měření 

Je tedy nutno konstatovat, že pevnost lepeného spoje je odlišná u dvou 

různých skladeb, při použití stejného lepidla i tepelné izolace.  
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7.6 Porovnání z hlediska špatně naneseného lepidla 

Další experimentální část se zabývá porovnáním jednoho lepidla naneseného 

korektně v pruzích ve srovnání s nanesením zcela náhodně. Hlavním 

faktorem v tomto srovnání je samozřejmě dosažená únosnost lepeného spoje 

vyjádřená maximální naměřenou tahovou silou Fmax [N] a dopočtenou 

hodnotou napětí σmt [kPa]. 

Lepidlo použité ve zkušebních tělesech bylo jednokomponentní 

nízkoexpanzní polyuretanové lepidlo, kompatibilní se spojovanými 

materiály. Jednalo se o lepidlo 2 při použití skladby S1, která představuje 

spojení fólie na bázi PVC-P a pěnového polystyrenu. Toto porovnání bylo 

provedeno na tělesech velikosti 250×500 mm, což bylo uvažováno jako 

větrná oblast I. U korektně naneseného lepidla je vzdálenost lepících 

proužků 250 mm mezi sebou a 125 mm od okrajů. Špatné nanesení lepidla 

bylo simulováno zcela náhodným rozlitím za nanesení stejného množství 

lepidla jako při nanášení v pruzích, a to 20 g. 

Zkušební zařízení bylo připevněno vždy na střed horní i spodní bukové 

překližky a po upnutí do lisu a zpuštění došlo k celoplošnému namáhání na 

tah. 

7.6.1 Výsledky experimentálního měření  

7.6.1.1 Zkušební tělesa L1.1.2.I 

Jedná se o sérii 5 zkušebních těles s testovaným spojem provedeným 

z polyuretanového lepidla označeného číslem 2.  

Výsledky experimentálního měření zkušebních těles uvádí Tab. 27. 

Tab. 27 Výsledky experimentálního měření série L1.1.2.I 

Vzorek č. 1 2 3 4 5 

Fmax [N] 1 915,5 3 745,6 3 881,7 2 836,6 3 463,6 

σmt [kPa] 15,3 29,9 31,1 22,7 27,7 

x σmt [kPa] 25,35 

σ [kPa] 5,78 

Vx [%] 22,80 
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Obr. 66 Graf s výsledky jednotlivých zkušebních těles série L.1.1.2.I 

Výsledné hodnoty jsou uvedeny pro 5 zkušebních těles. Všechna měření 

byla úspěšná. 

 

Obr. 67 Zkušební tělesa série L1.1.2.I během a po úspěšném měření 

Průběh deformace byl obdobný u všech vzorků. Během zatěžování 

docházelo k napínání testovaného spoje a byly zřetelně slyšet zvuky 

praskajícího pěnového polystyrenu. Oproti předchozím zkušebním tělesům, 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

0 1 2 3 4 5

S
íl

a
 [

N
]

Deformace [mm]

Zkušební těleso 1

Zkušební těleso 2

Zkušební těleso 3

Zkušební těleso 4

Zkušební těleso 5



EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 102 

102  

 

zde většinou nedocházelo k prudkému oddělení spojovaných vrstev, ale 

k postupnému odtrhávání malých proužků lepidla, jak je vidět na Obr. 67 

vlevo. Tento fakt demonstruje i graf na Obr. 66, kdy např. u zkušebního 

tělesa 5 je zřetelně vykreslen tento proces prostřednictvím kolísání grafu na 

mezi únosnosti. 

7.6.2 Porovnání dosažených hodnot 

Na Obr. 68 jsou shrnuty dosažené střední hodnoty napětí pro zkušební tělesa 

s lepidlem 2 s nanesením správným způsobem, a to dvěma rovnoběžnými 

pruhy a s nanesením volným nepravidelným rozléváním. 

 

Obr. 68 Porovnání dosažených hodnot 

V tomto případě lepidlo nanesené mimo technologický postup výrobce 

vykazovalo vyšší průměrné hodnoty napětí, než lepidlo nanesené správným 

způsobem. Tento fakt byl zřejmě způsobený náhodným vytvořením 

dostatečného množstvím lepidla za vzniku větší plochy než v případě 

nanesení v pruzích. Nicméně dosažené hodnoty vykazovaly velkou 

odchylku a je tedy zřejmé, že u tohoto způsobu nanášení lepidla nelze 

garantovat únosnost spoje vzhledem k tomu, že nelze zajistit stejné volné 

rozlití lepidla. 
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7.7 Porovnání při nanášení za vysoké teploty 

Další experimentální část se zabývá porovnáním jednoho lepidla naneseného 

korektně v pruzích při běžně doporučované teplotě ve stínu a při vysoké 

teplotě na přímém slunci. Hlavním faktorem v tomto srovnání je samozřejmě 

dosažená únosnost lepeného spoje vyjádřená maximální naměřenou tahovou 

silou Fmax [N] a dopočtenou hodnotou napětí σmt [kPa].  

Lepidlo použité ve zkušebních tělesech bylo jednokomponentní 

nízkoexpanzní lepidlo, kompatibilní se spojovanými materiály. Jednalo se 

lepidlo označené číslem 2 při použití skladby S1, která představuje spojení 

fólie na bázi PVC-P a pěnového polystyrenu EPS 150S. Toto porovnání bylo 

provedeno na tělesech velikosti 250×500 mm, což bylo uvažováno jako 

větrná oblast I a odpovídá čtyřem pruhům lepidla na běžný metr a po 

přepočtu dva pruhy lepidla na šířku 500 mm ve vzdálenosti 125 mm od 

okrajů a 250 mm mezi sebou. Množství lepidla bylo vždy stejné, a to 10 g 

na 1 pruh lepidla. 

Zkušební zařízení bylo připevněno vždy na střed horní i spodní bukové 

překližky a po upnutí do lisu a zpuštění došlo k celoplošnému namáhání na 

tah. 

7.7.1 Výsledky experimentálního měření  

7.7.1.1 Zkušební tělesa T1.1.2.I 

Jedná se o sérii 5 zkušebních těles s testovaným spojem provedeným 

z polyuretanového lepidla označeného číslem 2.  

Výsledky experimentálního měření zkušebních těles uvádí Tab. 28. 

Tab. 28 Výsledky experimentálního měření série T1.1.2.I 

Vzorek č. 1 2 4 5 

Fmax [N] 1 245,3 1 762,6 744,0 1 676,2 

σmt [kPa] 10,0 14,1 6,0 13,4 

x σmt [kPa] 10,86 

 σ [kPa] 3,24 

Vx [%] 29,81 
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Obr. 69 Graf s výsledky jednotlivých zkušebních těles série T.1.1.2.I 

Výsledné hodnoty jsou uvedeny pro 4 zkušební tělesa. Jedno měření bylo 

neplatné – došlo k  adhezním lomu mezi polyuretanovým lepidlem 

a bukovou překližkou. 

 

Obr. 70 Zkušební tělesa série T1.1.2.I po úspěšném měření 

Průběh deformace byl obdobný u všech zkušebních těles. Během 

zatěžování docházelo k napínání testovaného spoje a byly zřetelně slyšet 

zvuky praskajícího pěnového polystyrenu. Při dosažení pevnosti se 
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testovaný spoj nebo jeho část prudce oddělila a bylo vizuálně i zvukově 

zřejmé, že došlo k oddělení lepených materiálů. 

Při provádění za vysoké teploty lepidlo v některých částech vůbec 

nevyexpandovalo, či neslepilo jednotlivé materiály, jak je vidět na Obr. 70. 

Teplota při provádění byla ve stínu 28 °C, ovšem na přímém slunci 37 °C.  

7.7.2 Porovnání dosažených hodnot 

Na Obr. 71 jsou shrnuty průměrné dosažené hodnoty napětí pro zkušební 

tělesa s lepidlem 2 s nanesením při běžné teplotě bez působení přímého 

slunečního záření a při provádění na přímém slunečním záření. 

 

Obr. 71 Porovnání dosažených hodnot 

Dle provedených měření je zřejmé, že nanášení spojovací vrstvy za 

přímého slunce má výrazný vliv na výslednou pevnost spoje. Porovnání 

dosažených hodnot na Obr. 71 ukazuje na pokles střední hodnoty napětí 

o takřka polovinu. Je však nutné doplnit, že teplota při provádění na přímém 

slunci byla 37 °C, což je mnohem méně, než limitní teplota udávaná 

výrobcem v technickém listu. Lze rovněž konstatovat, že tuto teplotu lze 

považovat za zcela běžnou teplotu v letních měsících při realizaci střešního 

souvrství. 
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7.8 Porovnání při použití asfaltového pásu 

vystaveného povětrnosti 

Další experimentální část se zabývá porovnáním dosažené únosnosti lepidla 

při nanášení na asfaltový pás „nový“ a asfaltový pás vystavený přes zimní 

období povětrnostním vlivům. Jedná se o asfaltový pás z jedné role, ovšem 

pro účely měření byla část položena přes zimní období na plochou střechu 

rodinného domu a vystavena tak reálným klimatickým podmínkám. Hlavním 

faktorem v tomto srovnání je samozřejmě dosažená únosnost lepeného spoje 

vyjádřená maximální naměřenou tahovou silou Fmax [N] a dopočtenou 

hodnotou napětí σmt [kPa].  

Lepidlo použité ve zkušebních tělesech bylo jednokomponentní 

nízkoexpanzní lepidlo, kompatibilní se spojovanými materiály. Jednalo se 

lepidlo 4 při použití skladby S4. Toto měření bylo provedeno na tělesech 

velikosti 250×250 mm, což bylo uvažováno jako větrná oblast F a odpovídá 

osmi pruhům lepidla na běžný metr a po přepočtu dva pruhy lepidla na šířku 

250 mm ve vzdálenosti 62,5 mm od okrajů a 125 mm mezi sebou. Množství 

lepidla bylo vždy stejné, a to 10 g na 1 pruh lepidla. 

Zkušební zařízení bylo připevněno vždy na střed horní i spodní bukové 

překližky a po upnutí do lisu a zpuštění došlo k celoplošnému namáhání na 

tah 

7.8.1 Výsledky experimentálního měření  

7.8.1.1 Zkušební tělesa A2.1.4.F 

Jedná se o sérii 5 zkušebních těles s testovaným spojem provedeným 

z polyuretanového lepidla označeného číslem 4.  

Výsledky experimentálního měření zkušebních těles uvádí Tab. 29. 

Tab. 29 Výsledky experimentálního měření série A2.1.4.F 

Vzorek č. 1 2 3 4 5 

Fmax [N] 3 045,5 1 333,6 2 478,3 2 141,8 2 412,9 

σmt [kPa] 48,7 21,3 39,7 34,3 38,6 

x σmt [kPa] 36,52 

σ [kPa] 8,93 

Vx [%] 24,46 
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Obr. 72 Graf s výsledky jednotlivých zkušebních těles série A2.1.4.F 

Výsledné hodnoty jsou uvedeny pro 5 zkušebních těles. Všechna měření 

byla úspěšná. 

 

Obr. 73 Zkušební těleso A2.1.4.F – 2 po úspěšném měření 

Průběh deformace byl obdobný u všech zkušebních těles. Během 

zatěžování docházelo k napínání testovaného spoje a byly zřetelně slyšet 

zvuky praskajícího pěnového polystyrenu. Při dosažení pevnosti se 

testovaný spoj nebo jeho část prudce oddělila a bylo vizuálně i zvukově 

zřejmé, že došlo k oddělení lepených materiálů.  
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7.8.2 Porovnání dosažených hodnot 

Porovnání použití asfaltového pásu „nového“ a asfaltového pásu 

vystaveného povětrnosti bylo charakteristické porušením soudržnosti ve 

dvou místech. Zatímco při použití „nového“ asfaltového pásu docházelo 

k adheznímu i koheznímu lomu mezi lepidlem a polystyrenem, tak při 

použití asfaltového pásu vystaveného povětrnosti se lepený spoj v rámci 

jednoho zkušebního tělesa dělil na adhezní lom mezi polystyrenem, ale 

i mezi asfaltovým pásem, jak je vidět na Obr. 73. Je tedy zřejmé, že vystavení 

asfaltového pásu přes jedno zimní období na střešní ploše snížilo množství 

posypu na povrchu pásu. Tato skutečnost je dokázána na Obr. 74, kde je 

viditelný rozdíl povrchu pásu i při dokumentaci běžným fotoaparátem. 

Zkušební tělesa s asfaltovým pásem vystaveným povětrnosti dosáhla 

střední hodnoty tahové síly 2 282,4 N. Zkušební tělesa 

s „novým“ asfaltovým pásem dosáhla střední hodnoty tahové síly 

2 926,75 N. Průměrná hodnota tahové síly se s použitím asfaltového pásu, 

vystaveného povětrnosti, tedy snížila o 22 % a navíc se téměř zdvojnásobila 

směrodatná odchylka.   

 

Obr. 74 „Nový“ asfaltový pás (vlevo) a pás vystavený povětrnosti (vpravo) 
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7.9 Skutečné účinky větru 

Pro porovnání naměřených hodnot se skutečnými účinky větru na ploché 

střeše byl proveden výpočet sání větru - viz bod 2.4.4.1. Pro porovnání je 

uvažována plochá střecha půdorysného rozměru 10×30 m s výškou atiky 10, 

18 a 25 m ve II. větrné oblasti.  

Tab. 30 Vypočtené veličiny dle kapitoly 2.4.4.1 

Základní rychlost větru 𝑣𝑏 25 m/s 

Střední rychlost větru 

𝑣𝑚(10) 18,85 m/s 

𝑣𝑚(18) 22,00 m/s 

𝑣𝑚(25) 23,78 m/s 

Maximální dynamický tlak 

𝑞𝑝(10) 665,12 N/m2 

𝑞𝑝(18) 819,17 N/m2 

𝑞𝑝(25) 912,56 N/m2 

Tab. 31 Tlak větru 𝑤𝑒 [Pa] pro jednotlivé oblasti a výšky budovy 

 Větrné oblasti 

Výška budovy F G H I 

10 m –1 330,24 –1 064,19 –798,14 –133,02 

18 m –1 802,17 –1 474,51 –983,00 –163,83 

25 m –2 007,63 –1 642,60 –1 095,07 –182,51 

7.9.1 Porovnání naměřených hodnot se skutečnými účinky 

větru 

Na Obr. 75 je znázorněno porovnání středních naměřených hodnot a hodnot 

vypočtených dle Tab. 31 [kPa]. Porovnání je provedeno pro čtyři druhy 

lepidel a s uvažováním větrné oblasti F. Jedná se o výsledky měření uvedené 

v kapitole 7.1 Porovnání druhu lepidla. Zkušební tělesa byla rozměrů 

250×250 mm za použití skladby S1, tedy spojení polystyrenu 

EPS 150S a fólie na bázi PVC-P. Je zřejmé, že všechna testovaná lepidla 

vykazují vyšší pevnost, než je tlak větru 𝑤𝑒 ve výšce 10 m (modré sloupce), 

18 m (šedé sloupce) i 25 m (zelené sloupce). 
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Obr. 75 Porovnání naměřených hodnot se skutečnými účinky větru 

Všechny doposud uvažované hodnoty jsou charakteristické. Dalším 

nezbytným krokem je převedení těchto hodnot na návrhové. Pro získání 

návrhových hodnot zatížení, je nutné charakteristické hodnoty zatížení 

vynásobit dílčím součinitelem zatížení 𝛾𝑓. [19] 

 𝑤𝑒𝑑 = 𝑤𝑒 ∙ 𝛾𝑓 (7.9.1.1) 

𝛾𝑓 = 1,5 

Pro získání návrhových hodnot pevnosti lepených spojů bude využita 

příloha D ČSN EN 1990: Navrhování pomocí zkoušek. Návrhová hodnota 

veličiny – v našem případě napětí, se stanoví ze vztahu: [19] 

 𝑋𝑑 =
𝜂𝑑∙𝑋𝑘

𝛾𝑚
=

𝜂𝑑

𝛾𝑚
∙ 𝑚𝑥 ∙ {1 − 𝑘𝑛 ∙ 𝑉𝑥} (7.9.1.2) 

kde: 

𝜂 průměrná hodnota převodního součinitele, kterým se 

zohledňuje vliv objemu a rozměrů, účinky vlhkosti a teploty, 
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1 2 3 4

Tlak větru we (10) 1,33 1,33 1,33 1,33

Tlak větru we (18) 1,80 1,80 1,80 1,80

Tlak větru we (25) 2,08 2,08 2,08 2,08

Naměřené hodnoty 23,02 45,42 38,88 44,98
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vliv dalších příslušných parametrů. Hodnota 𝜂 bude uvažována 

= 1. [19] 

𝛾𝑚 dílčí součinitel vlastnosti materiálu nebo výrobku, kterým se 

zohledňuje možné nepříznivé odchylky vlastnosti materiálu 

nebo výrobku od její charakteristické hodnoty; náhodná část 

převodního součinitele 𝜂. 

 𝛾𝑚 = 𝛾𝑚1 ∙ 𝛾𝑚2 ∙ 𝛾𝑚3 ∙ 𝛾𝑚4 (7.9.1.3) 

𝛾𝑚 = 1,25 ∙ 1,25 ∙ 1,5 ∙ 2 = 4,688 

Tab. 32 Parametry součinitele 𝛾𝑚 pro lepené spoje [8] [9] 

Vlastnosti 𝛾𝑚 

Zdroj vlastností lepidla γm1  

Hodnoty z učebnice 1,5 

Hodnoty získané testováním 1,25 

Metody aplikace lepidla γm2  

Manuální aplikace, bez kontroly tloušťky lepidla 1,5 

Manuální aplikace, kontrolovaná tloušťka lepidla 1,25 

Ustálená procedura, s kontrolovanými parametry 1,0 

Typ zatížení γm3  

Dlouhotrvající zatížení 1,5 

Krátkodobé zatížení 1,0 

Podmínky prostředí γm4  

Testování mimo provozních podmínek 2,0 

Testování v provozních podmínkách 1,0 

𝑘𝑛 koeficient kvantilů návrhové hodnoty dle tabulky D.1 

ČSN  EN 1990 

𝑘𝑛 = 1,72 

𝑉𝑥 variační koeficient 

𝑚𝑥 průměr veličiny 𝑋 stanovený z 𝑛 výsledků [19] 

Po výpočtu získáváme pro jednotlivá lepidla tyto návrhové hodnoty 

napětí: 

Tab. 33 Návrhové hodnoty napětí pro jednotlivá lepidla 

Lepidlo 1 2 3 4 

σd [kPa] 4,28 8,52 5,50 6,00 
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Obr. 76 Hodnoty naměřené a hodnoty účinku větru převedeny do návrhových 

Obr. 76 ukazuje, že lepidla označená 1–4 vyhoví na účinky tlaku větru 

i ve výšce 25 m i po zohlednění součinitelů vlastností materiálu a součinitele 

zatížení. Pro další porovnání je na Obr. 77 znázorněn stejný graf s jedinou 

změnou, a to s umístěním ve větrné oblasti IV. Lepidla opět plně vyhoví na 

účinky tlaku větru i ve IV. větrné oblasti, kromě lepidla označené číslem 1. 

Tab. 34 Vypočtené veličiny dle kapitoly 2.4.4.1 pro IV. větrnou oblast 

Základní rychlost větru 𝑣𝑏 30 m/s 

Střední rychlost větru 

𝑣𝑚(10) 22,62 m/s 

𝑣𝑚(18) 26,40 m/s 

𝑣𝑚(25) 28,53 m/s 

Maximální dynamický tlak 

𝑞𝑝(10) 957,77 N/m2 

𝑞𝑝(18) 1 179,61 N/m2 

𝑞𝑝(25) 1 313,53 N/m2 
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1 2 3 4

Tlak větru we (10) 2,00 2,00 2,00 2,00

Tlak větru we (18) 2,70 2,70 2,70 2,70

Tlak větru we (25) 3,01 3,01 3,01 3,01

Návrhové hodnoty 4,28 8,52 5,50 6,00
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Tab. 35 Tlak větru 𝑤𝑒 [Pa] pro jednotlivé oblasti a výšky budovy pro IV. větrnou 

oblast 

 Větrné oblasti 

Výška budovy F G H I 

10 m –1 915,54 –1 532,43 –1 149,32 –191,55 

18 m –2 595,13 –1 887,37 –1 414,53 –235,92 

25 m –2 889,77 –2 101,65 –1 576,24 –262,71 

 

Obr. 77 Hodnoty naměřené a hodnoty účinku větru převedeny do návrhových pro 

větrnou oblast IV. 
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1 2 3 4

Tlak větru we (10) 2,87 2,87 2,87 2,87

Tlak větru we (18) 3,89 3,89 3,89 3,89

Tlak větru we (25) 4,34 4,34 4,34 4,34

Návrhové hodnoty 4,28 8,52 5,50 6,00
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8 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ EXPERIMETŮ 

8.1 Porovnání druhu lepidla 

Na základě výsledků experimentálního měření a při vzájemném porovnání 

různých druhů lepidel lze předpokládat následující skutečnosti: 

 Únosnost lepeného spoje se liší v závislosti na druhu polyuretanového 

lepidla.  

 Některé druhy lepidel jsou schopny penetrace do struktury tepelné 

izolace z pěnového polystyrenu a tím vytvoření únosnějšího spoje. 

 Lepidla nanášená v tekutém skupenství vykazují výrazně nižší 

odchylku ve středních hodnotách napětí.  

 Po porovnání plochy lepidla a maximální tahové síly přenesené takto 

vytvořeným spojem, nelze potvrdit předpokládanou teorii, že by větší 

plocha lepidla nutně znamenala vyšší dosaženou maximální tahovou 

sílu. 

8.2 Porovnání množství lepidla 

Na základě výsledků provedeného měření lze konstatovat, že únosnost 

lepeného spoje závisí na množství lepidla a s vyšším množství lepidla roste 

i únosnost. Při reálných výpočtech je síla větru působící ve větrné oblasti I 

asi desetkrát menší než ve větrné oblasti F. Doporučované množství lepidla 

je však v oblasti I poloviční oproti oblasti F a tomu přibližně odpovídají 

i výsledky měření, kdy střední hodnoty napětí oblasti I dosahuje necelé 

poloviny hodnoty oblasti F. 

8.3 Porovnání z hlediska materiálu tepelné izolace 

Na základě výsledků experimentálního měření a při vzájemném porovnání 

různých druhů lepidel lze předpokládat následující skutečnosti: 

 Únosnost lepeného spoje vzrůstá s pevnostní použitého materiálu 

tepelné izolace.  
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 Pro lepení desek z čedičových vláken není vhodné minimálně použité 

lepidlo označené číslem 4, nanášené v napěněné formě. Lze 

předpokládat, že polyuretanové lepidlo nanesené v tekutém stavu by 

mohlo vykazovat lepší soudržnost s tepelnou izolací. Dalším řešením 

by mohlo být opatření povrchu tepelné izolace vhodnou penetrací.  

 Naopak desky PIR se ukázali jako nejvhodnější podklad pro lepený 

spoj z hlediska jeho výsledné pevnosti. 

8.4 Porovnání z hlediska špatně naneseného lepidla 

Experimentální měření úplně nepotvrdila předpokládaný závěr této zkoušky. 

Jednalo se o porovnání vždy stejné množství lepidla při použití stejné 

skladby zkušebních těles. Lepidlo však bylo v jednom případě naneseno 

korektně v pruzích a v druhém případě náhodným rozlitím, což 

představovalo špatně nanesené lepidlo. Spojovací vrstva vzniklá náhodným 

rozlitím vykazovala větší plochu, ovšem při menších náhodných množstvích 

lepidla a byla tak očekávána nižší výsledná únosnost takto vytvořeného 

spoje. Nicméně nepravidelně nanesené lepidlo vytvořilo ve většině případů 

dostatečnou vrstvu i plochu lepidla. Výsledné hodnoty tak dosahovaly 

vyšších pevností, než při provádění dle technického předpisu výrobce. 

Nicméně tyto hodnoty vykazovaly velkou směrodatnou odchylku a takto 

vytvořené spoje nelze spolehlivě vyčíslit vzhledem k způsobu nanášení 

lepidla.  

8.5 Porovnání při nanášení za vysoké teploty 

Na základě výsledků provedeného měření lze konstatovat, že provádění 

spojovací vrstvy z polyuretanových lepidel na přímém slunci v letním 

období má výrazný vliv na výsledné pevnostní hodnoty. Rozdíl teplot ve 

stínu a na slunci, při realizaci zkušebních těles, byl naměřen pouze 9 °C a 

způsobil pokles střední hodnoty napětí o téměř polovinu.     

8.6 Porovnání druhu lepidla při podkladu 

z asfaltového pásu 

Na základě výsledků lze konstatovat, že asfaltový pás tvoří vhodný podklad 

pro lepený spoj. Stejné lepidlo použité ve skladbě S1 (spojení tepelné izolace 
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z EPS 150S a fólie na bázi PVC-P) a ve skladbě S4 (spojení asfaltového pásu 

a tepelné izolace EPS 150S) vykazovalo nárůst střední hodnoty napětí téměř 

o 40 %. Tepelná izolace ve skladbě  S1 slouží jako vrstva pro nanesení 

lepidla a ve skladbě S4 jako vrstva lepená. Rozdíl v naměřených hodnotách 

byl evidentně způsoben odlišnými typy poruch lepených spojů v rámci 

těchto dvou skladeb.  

Je tedy nutno konstatovat, že pevnost lepeného spoje je odlišná u dvou 

různých skladeb, při použití stejného lepidla i tepelné izolace. 

8.7 Porovnání při použití asfaltového pásu 

vystaveného povětrnosti 

Experimentální měření potvrdila úvahu, že pevnost lepeného spoje je závislá 

na stavu asfaltového pásu. Asfaltový pás vystavený povětrnosti vykazoval 

nižší hodnoty dosažených tahových sil než asfaltový pás „nový“ a navíc 

došlo k redistribuce adhezních sil vlastního lepeného spoje. 

8.8 Porovnání se skutečnými účinky větru 

Pro porovnání pevnosti lepených spojů zjištěných experimentálním měřením 

s tlakovými silami působícími na střešní plochu byl proveden výpočet tlaku 

větru působící na hypotetickou střešní plochu. Výpočet ukázal, že testovaná 

lepidla vykazují dostatečnou pevnost pro přenesení zatížení od sání větru 

i při výšce budovy 25 m. Je však nutné podotknout, že se jedná o zkušební 

tělesa bez vystavení skutečným podmínkám, které mohou mít výrazný vliv 

na pevnost lepeného spoje. 
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9  ZÁVĚR 

9.1 Hlavní výsledky disertační práce a doporučení 

pro praxi 

Podrobné výsledky disertační práce jsou uvedeny vždy jako dílčí výsledky 

v rámci jednotlivých kapitol. Na základě výsledků experimentálního měření 

uvedených v této práci lze základní přínos shrnout do následujících bodů: 

 Druh lepidla má vliv na pevnost lepeného spoje. 

 S větším množstvím lepidla roste pevnost lepeného spoje. 

 Při použití tepelné izolace s vyšší pevnosti rovněž dosahujeme vyšších 

pevnostních hodnot lepeného spoje. 

 Při použití stejného lepidla dosahujeme různých pevnostních hodnot 

lepeného spoje při použití různých spojovaných materiálů. 

 Nanášení lepidla na přímém slunci při vysoké teplotě má výrazný vliv 

na pevnost spoje. 

 Rozdíly v pevnosti spoje vykazuje i asfaltový pás „nový“ oproti 

asfaltovému pásu vystavenému povětrnosti. 

 Lze konstatovat, že hodnoty získané experimentální měření, vyhoví na 

účinky sání větru při porovnání s výpočtem dle ČSN EN 1991-1-4. 

Experimentální měření číselně podložilo pevnosti lepených spojů. Ačkoli 

došlo k uvažování součinitele vlastnosti materiálu, který zohledňuje možné 

nepříznivé odchylky a tím převedení naměřených hodnot na návrhové, tak 

do celého procesu v realizační praxi ještě vstupuje lidský faktor. Lidský 

faktor výrazně ovlivňuje vlastnosti lepeného spoje, neboť může do procesu 

vnést chyby, které nelze ve výpočtu předvídat. Tento fakt vyvozuje závěr, že 

se jedná o technologii náročnou na dodržování předepsaného způsobu 

provádění. 

Dalším závěrem je konstatování, že všechny zkušební tělesa byla 

podrobena experimentálnímu měření v krátkém časovém úseku od 

provedení. Dalším neznámým součinitelem, který by mohl vstoupit do 

pevnostní hodnoty, je tedy vliv působení skutečných podmínek v časové ose 

na mechanické vlastnosti lepeného spoje.  
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9.2 Možnost dalšího pokračování v dané 

problematice 

Na základě získaných výsledků a závěrů uvedených v této práci, lze jako 

směr pro výzkum problematiky stabilizace plochých střech lepením 

navrhnout následující témata: 

 Podrobnější výzkum lepených spojů ovlivněných technologickou 

nekázní, jako je například provádění za nízkých teplot, provedení na 

povrch s vodním filmem, provedení na nerovný povrch apod. 

 Zaměření výzkumu na porovnání hodnot nově provedených 

zkušebních těles s tělesy se simulovanými reálnými podmínkami, jako 

např. zmrazovací cykly, cyklické zatěžování apod. 

 Bližší porovnání stabilizace plochých střech s tepelnou izolací z desek 

z čedičových vláken při použití většího sortimentu polyuretanových 

lepidel. 

 Provedení experimentálního měření pro další druhy polyuretanových 

lepidel. 
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10.5 Seznam použitých zkratek 

PVC-P měkčené PVC 

PVC  polyvinylchlorid 

EPS  expandovaný polystyren  

XPS  extrudovaný polystyren 

PIR  polyuretanová tvrdá pěna 

PUR  polyuretan 

PF  fenolická pěna 

OSB z anglického „Oriented Strand Board“, neboli deska 

z orientovaných třísek 

TPO  termoplastický polyolefín 

EVA  etylén-vinyl-acetát 

MV  minerální vata 

ČSN  Česká státní norma 

EN  Evropská norma 

10.6 Seznam použitých symbolů 

𝑣𝑏 základní rychlost větru ve výšce 10 m nad zemí v terénu 

kategorie II [𝑚/𝑠] 

𝑣𝑏,0  výchozí základní rychlost větru [𝑚/𝑠] 

𝑐𝑑𝑖𝑟  součinitel směru větru [– ] 

𝑐𝑠𝑒𝑎𝑠𝑜𝑛 součinitel ročního období [– ] 

𝑣𝑚(𝑧) střední rychlosti větru [𝑚/𝑠] 

𝑐𝑟(𝑧)  součinitel drsnosti terénu [– ] 

𝑐𝑜(𝑧)  součinitel orografie [– ] 

𝑧𝑜  parametr drsnosti terénu [𝑚] 

𝑘𝑟  součinitel terénu [– ] 

𝑞𝑛(𝑧)  maximální dynamický tlak [𝑘𝑁/𝑚2] 
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𝑙𝑦(𝑧)  intenzita turbulence [– ] 

𝜌  měrná hmotnost vzduchu [𝑘𝑔/𝑚2] 

𝑣𝑚(𝑧) střední rychlost větru [𝑚/𝑠] 

𝜎𝑦   směrodatná odchylka [– ] 

𝑘1  součinitel turbulence [– ] 

𝑤𝑒  tlak větru [𝑘𝑁/𝑚2] 

𝑤𝑒𝑑  návrhová hodnota tlaku větru [𝑘𝑁/𝑚2] 

𝛾𝑓  součinitel zatížení [– ] 

𝑐𝑝𝑒   součinitel vnějšího tlaku [– ] 

𝐴  zatížená plocha [𝑚2] 

𝐹𝑚𝑎𝑥  maximální naměřená síla [𝑁] 

𝜎𝑚𝑡  napětí [𝑘𝑃𝑎] 

x 𝜎𝑚𝑡 střední hodnota napětí [𝑘𝑃𝑎] 

𝜎   směrodatná odchylka napětí [𝑘𝑃𝑎] 

𝑉𝑥   variační koeficient [%] 

𝐴𝐿𝐸𝑃   plocha lepidla [𝑚𝑚2] 

𝜎𝐿𝐸𝑃  napětí s přepočtením skutečné plochy lepidla 𝐴𝐿𝐸𝑃 [𝑘𝑃𝑎] 

𝜂  průměrná hodnota převodního součinitele 

𝛾𝑚  dílčí součinitel vlastnosti materiálu nebo výrobku 

𝑘𝑛  koeficient kvantilů  

𝑚𝑥  průměr veličiny 𝑋 stanovený z 𝑛 výsledků 
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11 PŘÍLOHA – PODROBNÉ VÝSLEDKY 

11.1 Výsledky a popis průběhu zkoušek zkušebních 

těles 

11.1.1 Zkušební tělesa 1.1.1.F 

zkušební 

těleso 

Fmax 

[N] 

deformace 

[mm]  
platnost typ porušení rozsah porušení 

1 1278,2 5,19 ano 
adhezní lom mezi tepelným 

izolantem a lepeným spojem 

současné odtržení 

obou pruhů lepidla 

2 1658,1 5,49 ano 
adhezní lom mezi tepelným 

izolantem a lepeným spojem 

současné odtržení 

obou pruhů lepidla 

3 1399,3 4,81 ano 
adhezní lom mezi tepelným 

izolantem a lepeným spojem 

současné odtržení 

obou pruhů lepidla 

4 1388,2 5,96 ano 
adhezní lom mezi tepelným 

izolantem a lepeným spojem 

současné odtržení 

obou pruhů lepidla 

5 1465,7 6,06 ano 
adhezní lom mezi tepelným 

izolantem a lepeným spojem 

současné odtržení 

obou pruhů lepidla 

6 1473,8 5,78 ano 
adhezní lom mezi tepelným 

izolantem a lepeným spojem 

odtržení jednoho 

pruhu lepidla 

7 1406,2 5,29 ano 
adhezní lom mezi tepelným 

izolantem a lepeným spojem 

současné odtržení 

obou pruhů lepidla 

8 706,4 3,89 ne 

adhezní lom mezi 

pomocným lepeným spojem 

a bukovou překližkou 

odtržení v celé 

ploše pomocného 

spoje 

9 862,6 2,98 ne 

adhezní lom mezi 

pomocným lepeným spojem 

a horním povrchem fólie na 

bázi PVC-P 

odtržení v celé 

ploše pomocného 

spoje 

10 1295,8 3,80 ne 

adhezní lom mezi 

pomocným lepeným spojem 

a horním povrchem fólie na 

bázi PVC-P 

poškození 

v pomocném spoji 

v rozsahu cca 30 % 
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11.1.2 Zkušební tělesa 1.1.2.F 

zkušební 

těleso 

Fmax 

[N] 

deformace 

[mm]  
platnost typ porušení rozsah porušení 

1 2750,2 4,32 ne 

adhezní lom mezi lepeným 

spojem a tepelným izolantem 

i mezi pomocným lepeným 

spojem a horním povrchem 

fólie na bázi PVC-P 

porušení jednoho 

pruhu lepidla a 

současně 

poškození 

v pomocném spoji 

v rozsahu cca 30 % 

2 3901,8 5,35 ne 

adhezní lom mezi 

pomocným lepeným spojem 

a bukovou překližkou 

odtržení v celé 

ploše pomocného 

spoje 

3 3079,1 5,20 ano 

kohezní lom v tepelném 

izolantu v místě lepeného 

spoje 

současné odtržení 

obou pruhů lepidla 

4 2538,6 4,11 ano 

kohezní lom v tepelném 

izolantu v místě lepeného 

spoje 

současné odtržení 

obou pruhů lepidla 

5 2697,0 5,14 ne 

adhezní lom mezi 

pomocným lepeným spojem 

a horním povrchem fólie na 

bázi PVC-P 

odtržení v celé 

ploše pomocného 

spoje 

6 2621,4 4,63 ne 

adhezní lom mezi 

pomocným lepeným spojem 

a horním povrchem fólie na 

bázi PVC-P 

odtržení v celé 

ploše pomocného 

spoje 

7 2809,3 5,06 ano 

kohezní lom v tepelném 

izolantu v místě lepeného 

spoje 

současné odtržení 

obou pruhů lepidla 

8 1943,5 2,98 ne 

adhezní lom mezi 

pomocným lepeným spojem 

a horním povrchem fólie na 

bázi PVC-P 

odtržení v celé 

ploše pomocného 

spoje 

9 3032,9 3,53 ano 

kohezní lom v tepelném 

izolantu v místě lepeného 

spoje 

současné odtržení 

obou pruhů lepidla 

10 2732,5 5,08 ano 
adhezní lom mezi tepelným 

izolantem a lepeným spojem 

současné odtržení 

obou pruhů lepidla 
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11.1.3 Zkušební tělesa 1.1.3.F 

zkušební 

těleso 
Fmax [N] 

deformace 

[mm]  
platnost typ porušení rozsah porušení 

1 2750,2 4,32 ne 

adhezní lom mezi 

pomocným lepeným spojem 

a bukovou překližkou 

odtržení v celé 

ploše pomocného 

spoje 

2 3901,8 5,35 ne 

adhezní lom mezi 

pomocným lepeným spojem 

a horním povrchem fólie na 

bázi PVC-P 

odtržení v celé 

ploše pomocného 

spoje 

3 3079,1 5,20 ne 

adhezní lom mezi 

pomocným lepeným spojem 

a horním povrchem fólie na 

bázi PVC-P 

odtržení v celé 

ploše pomocného 

spoje 

4 1814,2 4,11 ano 

adhezní až kombinovaný 

lom mezi lepeným spojem a 

tepelným izolantem 

současné odtržení 

obou pruhů lepidla 

5 3056,4 5,14 ano 

adhezní až kombinovaný 

lom mezi lepeným spojem a 

tepelným izolantem 

současné odtržení 

obou pruhů lepidla 

6 1902,5 4,63 ano 
adhezní lom mezi tepelným 

izolantem a lepeným spojem 

současné odtržení 

obou pruhů lepidla 

7 2982,6 5,06 ano 
adhezní lom mezi tepelným 

izolantem a lepeným spojem 

současné odtržení 

obou pruhů lepidla 

8 1943,5 2,98 ne 

adhezní lom mezi lepeným 

spojem a tepelným 

izolantem i mezi pomocným 

lepeným spojem a horním 

povrchem fólie na bázi 

PVC-P 

porušení v jednom 

pruhu lepidla a 

současně 

poškození 

v pomocném spoji 

v rozsahu cca 30 % 

9 2121,6 3,53 ano 

adhezní až kombinovaný 

lom mezi lepeným spojem a 

tepelným izolantem 

současné odtržení 

obou pruhů lepidla 

10 2400,8 5,08 ano 
adhezní lom mezi tepelným 

izolantem a lepeným spojem 

odtržení jednoho 

pruhu lepidla 
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11.1.4 Zkušební tělesa 1.1.4.F 

zkušební 

těleso 
Fmax [N] 

deformace 

[mm]  
platnost typ porušení rozsah porušení 

1 2687,5 2,21 ano 
adhezní lom mezi tepelným 

izolantem a lepeným spojem 

současné odtržení 

obou pruhů lepidla 

2 3679,7 2,56 ne 

adhezní lom mezi 

pomocným lepeným spojem 

a bukovou překližkou  

odtržení v celé 

ploše pomocného 

spoje 

3 3357,6 2,41 ne 

adhezní lom mezi 

pomocným lepeným spojem 

a horním povrchem fólie na 

bázi PVC-P 

odtržení v celé 

ploše pomocného 

spoje 

4 2318,0 2,14 ano 
adhezní lom mezi tepelným 

izolantem lepeným spojem 

současné odtržení 

obou pruhů lepidla 

5 2437,8 2,56 ano 
adhezní lom mezi tepelným 

izolantem a lepeným spojem 

současné odtržení 

obou pruhů lepidla 

6 3935,0 2,51 ne 

adhezní lom mezi 

pomocným lepeným spojem 

a bukovou překližkou 

poškození 

v pomocném spoji 

v rozsahu cca 60 % 

7 3364,2 2,57 ano 
adhezní lom mezi tepelným 

izolantem a lepeným spojem 

současné odtržení 

obou pruhů lepidla 

8 3882,3 2,90 ano 

adhezní až kombinovaný 

lom mezi lepeným spojem a 

tepelným izolantem 

současné odtržení 

obou pruhů lepidla 

9 2179,4 2,19 ano 
adhezní lom mezi tepelným 

izolantem a lepeným spojem 

současné odtržení 

obou pruhů lepidla 

10 3264,5 2,78 ne 

adhezní lom mezi 

pomocným lepeným spojem 

a bukovou překližkou 

odtržení v celé 

ploše pomocného 

spoje 
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11.1.5 Zkušební tělesa 1.1.3.I 

zkušební 

těleso 
Fmax [N] 

deformace 

[mm]  
platnost typ porušení rozsah porušení 

1 2659,7 7,48 ano 
adhezní lom mezi tepelným 

izolantem a lepeným spojem 

odtržení jednoho 

pruhu lepidla 

2 2841,9 8,00 ano 

kohezní lom v tepelném 

izolantu v místě lepeného 

spoje 

současné odtržení 

obou pruhů lepidla 

3 1109,6 3,17 ne 

adhezní lom mezi 

pomocným lepeným spojem 

a horním povrchem fólie na 

bázi PVC-P 

odtržení v celé 

ploše pomocného 

spoje 

4 3039,5 8,03 ano 

kohezní lom v tepelném 

izolantu v místě lepeného 

spoje 

odtržení jednoho 

pruhu lepidla 

5 2534,4 7,16 ano 
adhezní lom mezi tepelným 

izolantem a lepeným spojem 

odtržení jednoho 

pruhu lepidla 

6 2689,9 7,24 ne 

adhezní lom mezi lepeným 

spojem a tepelným 

izolantem i mezi pomocným 

lepeným spojem a bukovou 

překližkou  

porušení v jednom 

pruhu lepidla a 

současně 

poškození 

v pomocném spoji 

v rozsahu cca 50 % 

7 2297,1 6,26 ano 
adhezní lom mezi tepelným 

izolantem a lepeným spojem 

současné odtržení 

obou pruhů lepidla 

8 618,6 1,59 ne 

adhezní lom mezi 

pomocným lepeným spojem 

a horním povrchem fólie na 

bázi PVC-P 

odtržení v celé 

ploše pomocného 

spoje 

9 1081,4 3,15 ne 

adhezní lom mezi 

pomocným lepeným spojem 

a horním povrchem fólie na 

bázi PVC-P 

odtržení v celé 

ploše pomocného 

spoje 

10 1639,6 4,56 ne 

adhezní lom mezi 

pomocným lepeným spojem 

a horním povrchem fólie na 

bázi PVC-P 

poškození 

v pomocném spoji 

v rozsahu cca 70 % 
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11.1.6 Zkušební tělesa 1.1.4.I 

zkušební 

těleso 
Fmax [N] 

deformace 

[mm]  
platnost typ porušení rozsah porušení 

1 2912,9 5,31 ano 
adhezní lom mezi tepelným 

izolantem a lepeným spojem 

současné odtržení 

obou pruhů lepidla 

2 3981,0 6,02 ano 
adhezní lom mezi tepelným 

izolantem a lepeným spojem 

současné odtržení 

obou pruhů lepidla 

3 2795,4 5,75 ano 
adhezní lom mezi tepelným 

izolantem a lepeným spojem 

současné odtržení 

obou pruhů lepidla 

4 2400,2 5,30 ne 

adhezní lom mezi 

pomocným lepeným spojem 

a horním povrchem fólie na 

bázi PVC-P 

odtržení v celé 

ploše pomocného 

spoje 

5 4064,5 6,25 ano 

kohezní lom v tepelném 

izolantu v místě lepeného 

spoje 

současné odtržení 

obou pruhů lepidla 

6 2877,8 5,97 ne 

adhezní lom mezi lepeným 

spojem a tepelným 

izolantem i mezi pomocným 

lepeným spojem a bukovou 

překližkou 

porušení v jednom 

pruhu lepidla a 

současně 

poškození 

v pomocném spoji 

v rozsahu cca 80 % 

7 3938,6 6,44 ne 

adhezní lom mezi 

pomocným lepeným spojem 

a horním povrchem fólie na 

bázi PVC-P 

odtržení v celé 

ploše pomocného 

spoje 

8 3851,9 5,46 ano 

adhezní až kombinovaný 

lom mezi lepeným spojem a 

tepelným izolantem 

současné odtržení 

obou pruhů lepidla 

9 2708,9 5,70 ano 
adhezní lom mezi tepelným 

izolantem a lepeným spojem 

současné odtržení 

obou pruhů lepidla 

10 2793,9 4,81 ano 
adhezní lom mezi tepelným 

izolantem a lepeným spojem 

současné odtržení 

obou pruhů lepidla 
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11.1.7 Zkušební tělesa 1.1.2.F 100 

zkušební 

těleso 
Fmax [N] 

deformace 

[mm]  
platnost typ porušení rozsah porušení 

1 1160,0 5,40 ne 

adhezní lom mezi lepeným 

spojem a tepelným 

izolantem i mezi 

pomocným lepeným 

spojem a horním povrchem 

fólie na bázi PVC-P 

porušení v jednom 

pruhu lepidla a 

současně poškození 

v pomocném spoji 

v rozsahu cca 50 % 

2 1742,5 3,40 ne 

adhezní lom mezi lepeným 

spojem a tepelným 

izolantem i mezi 

pomocným lepeným 

spojem a horním povrchem 

fólie na bázi PVC-P 

porušení v jednom 

pruhu lepidla a 

současně poškození 

v pomocném spoji 

v rozsahu cca 50 % 

3 2249,7 5,19 ano 

kohezní lom v tepelném 

izolantu v místě lepeného 

spoje 

odtržení jednoho 

pruhu lepidla 

4 2459,2 6,69 ano 

kohezní lom v tepelném 

izolantu v místě lepeného 

spoje 

současné odtržení 

obou pruhů lepidla 

5 1383,7 4,06 ne 

adhezní lom mezi 

pomocným lepeným 

spojem a horním povrchem 

fólie na bázi PVC-P 

odtržení v celé 

ploše pomocného 

spoje 

6 1837,7 4,36 ne 

adhezní lom mezi 

pomocným lepeným 

spojem a horním povrchem 

fólie na bázi PVC-P 

odtržení v celé 

ploše pomocného 

spoje 

7 2179,7 4,13 ano 

kohezní lom v tepelném 

izolantu v místě lepeného 

spoje 

současné odtržení 

obou pruhů lepidla 

8 2481,2 5,06 ano 

kohezní lom v tepelném 

izolantu v místě lepeného 

spoje 

odtržení jednoho 

pruhu lepidla 

9 2178,7 5,08 ano 

kohezní lom v tepelném 

izolantu v místě lepeného 

spoje 

současné odtržení 

obou pruhů lepidla 

10 2392,1 5,14 ano 

kohezní lom v tepelném 

izolantu v místě lepeného 

spoje 

současné odtržení 

obou pruhů lepidla 
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11.1.8 Zkušební tělesa 1.1.2.F 70 

zkušební 

těleso 
Fmax [N] 

deformace 

[mm]  
platnost typ porušení rozsah porušení 

1 2024,5 5,24 ano 

kohezní lom v tepelném 

izolantu v místě lepeného 

spoje 

současné odtržení 

obou pruhů lepidla 

2 2191,9 5,00 ano 

kohezní lom v tepelném 

izolantu v místě lepeného 

spoje 

odtržení v jednom 

pruhu lepidla, druhý 

pruh porušen  

3 2330,4 5,83 ano 

kohezní lom v tepelném 

izolantu v místě lepeného 

spoje 

odtržení jednoho 

pruhu lepidla 

4 - - ne 

adhezní lom mezi 

pomocným lepeným 

spojem a horním povrchem 

fólie na bázi PVC-P 

odtržení v celé 

ploše pomocného 

spoje 

5 1643,3 4,56 ne 

adhezní lom mezi 

pomocným lepeným 

spojem a horním povrchem 

fólie na bázi PVC-P 

odtržení v celé 

ploše pomocného 

spoje 

6 2236,1 4,88 ano 

kohezní lom v tepelném 

izolantu v místě lepeného 

spoje 

odtržení jednoho 

pruhu lepidla 

7 2453,7 4,74 ano 

kohezní lom v tepelném 

izolantu v místě lepeného 

spoje 

současné odtržení 

obou pruhů lepidla 

8 1930,3 4,92 ano 

kohezní lom v tepelném 

izolantu v místě lepeného 

spoje 

odtržení jednoho 

pruhu lepidla 

9 - - ne 

adhezní lom mezi 

pomocným lepeným 

spojem a horním povrchem 

fólie na bázi PVC-P 

odtržení v celé 

ploše pomocného 

spoje 

10 - - ne 

adhezní lom mezi 

pomocným lepeným 

spojem a horním povrchem 

fólie na bázi PVC-P 

odtržení v celé 

ploše pomocného 

spoje 
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11.1.9 Zkušební tělesa 1.2.2.F 

zkušební 

těleso 
Fmax [N] 

deformace 

[mm]  
platnost typ porušení rozsah porušení 

1 - - ne 

adhezní lom mezi 

pomocným lepeným 

spojem a horním povrchem 

fólie na bázi PVC-P 

odtržení v celé 

ploše pomocného 

spoje 

2 1402,1 3,83 ano 

kohezní lom v tepelném 

izolantu v místě lepeného 

spoje 

poškození v 

místě jednoho 

pruhu lepidla 

3 - - ne 

adhezní lom mezi 

pomocným lepeným 

spojem a horním povrchem 

fólie na bázi PVC-P 

odtržení v celé 

ploše pomocného 

spoje 

4 1477,8 3,79 ano 

kohezní lom v tepelném 

izolantu v místě lepeného 

spoje 

poškození v 

místě jednoho 

pruhu lepidla 

5 - - ne 

adhezní lom mezi 

pomocným lepeným 

spojem a horním povrchem 

fólie na bázi PVC-P 

odtržení v celé 

ploše pomocného 

spoje 

6 - - ne 

adhezní lom mezi 

pomocným lepeným 

spojem a horním povrchem 

fólie na bázi PVC-P 

odtržení v celé 

ploše pomocného 

spoje 

7 - - ne 

adhezní lom mezi 

pomocným lepeným 

spojem a horním povrchem 

fólie na bázi PVC-P 

odtržení v celé 

ploše pomocného 

spoje 

8 - - ne 

adhezní lom mezi 

pomocným lepeným 

spojem a horním povrchem 

fólie na bázi PVC-P 

odtržení v celé 

ploše pomocného 

spoje 

9 - - ne 

adhezní lom mezi 

pomocným lepeným 

spojem a horním povrchem 

fólie na bázi PVC-P 

odtržení v celé 

ploše pomocného 

spoje 

10 - - ne 

adhezní lom mezi 

pomocným lepeným 

spojem a horním povrchem 

fólie na bázi PVC-P 

odtržení v celé 

ploše pomocného 

spoje 
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11.1.10  Zkušební tělesa 1.2.4.F 

zkušební 

těleso 
Fmax [N] 

deformace 

[mm]  
platnost typ porušení rozsah porušení 

1 - - ne 

adhezní lom mezi 

pomocným lepeným spojem 

a horním povrchem fólie na 

bázi PVC-P 

odtržení v celé 

ploše pomocného 

spoje 

2 - - ne 

adhezní lom mezi 

pomocným lepeným spojem 

a horním povrchem fólie na 

bázi PVC-P 

odtržení v celé 

ploše pomocného 

spoje 

3 - - ne 

adhezní lom mezi 

pomocným lepeným spojem 

a horním povrchem fólie na 

bázi PVC-P 

odtržení v celé 

ploše pomocného 

spoje 

4 - - ne 

adhezní lom mezi 

pomocným lepeným spojem 

a horním povrchem fólie na 

bázi PVC-P 

odtržení v celé 

ploše pomocného 

spoje 

5 - - ne 

kohezní lom v izolantu v 

místě pomocného lepeného 

spoje  

odtržení v celé 

ploše pomocného 

spoje 

6 - - ne 

adhezní lom mezi 

pomocným lepeným spojem 

a horním povrchem fólie na 

bázi PVC-P 

odtržení v celé 

ploše pomocného 

spoje 

7 - - ne 

adhezní lom mezi 

pomocným lepeným spojem 

a horním povrchem fólie na 

bázi PVC-P 

odtržení v celé 

ploše pomocného 

spoje 

8 4489,3 9,23 ne 

adhezní lom mezi 

pomocným lepeným spojem 

a horním povrchem fólie na 

bázi PVC-P 

odtržení v celé 

ploše pomocného 

spoje 

9 - - ne 

adhezní lom mezi 

pomocným lepeným spojem 

a horním povrchem fólie na 

bázi PVC-P 

odtržení v celé 

ploše pomocného 

spoje 

10 - - ne 

adhezní lom mezi 

pomocným lepeným spojem 

a horním povrchem fólie na 

bázi PVC-P 

odtržení v celé 

ploše pomocného 

spoje 
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11.1.11  Zkušební tělesa 1.3.4.F 

zkušební 

těleso 
Fmax [N] 

deformace 

[mm]  
platnost typ porušení rozsah porušení 

1 - - ne poškození při manipulaci 
současné odtržení 

obou pruhů lepidla 

2 366,4 2,97 ano 
adhezní lom mezi tepelným 

izolantem a lepeným spojem 

současné porušení 

obou lepených 

spojů 

3 288,8 2,26 ano 
adhezní lom mezi tepelným 

izolantem a lepeným spojem 

současné porušení 

obou lepených 

spojů 

4 250,9 3,19 ano 
adhezní lom mezi tepelným 

izolantem a lepeným spojem 

současné porušení 

obou lepených 

spojů 

5 74,6 4,17 ano 
adhezní lom mezi tepelným 

izolantem a lepeným spojem 

současné porušení 

obou lepených 

spojů 

6 106,1 1,80 ano 
adhezní lom mezi tepelným 

izolantem a lepeným spojem 

současné porušení 

obou lepených 

spojů 

7 60,9 1,37 ano 
adhezní lom mezi tepelným 

izolantem a lepeným spojem 

současné porušení 

obou lepených 

spojů 

8 - - ne poškození při manipulaci 
současné odtržení 

obou pruhů lepidla 

9 - - ne poškození při manipulaci 
současné odtržení 

obou pruhů lepidla 

10 - - ne poškození při manipulaci 
současné odtržení 

obou pruhů lepidla 
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11.1.12  Zkušební tělesa 2.1.3.F 

zkušební 

těleso 
Fmax [N] 

deformace 

[mm]  
platnost typ porušení rozsah porušení 

1 2846,9 5,33 ano 

adhezní i kohezní lom 

v tepelném izolantu v místě 

lepeného spoje 

současné odtržení 

obou pruhů lepidla 

2 3865,7 5,94 ano 

kohezní lom v tepelném 

izolantu v místě lepeného 

spoje 

současné odtržení 

obou pruhů lepidla 

3 4015,8 7,74 ano 

kohezní lom v tepelném 

izolantu v místě lepeného 

spoje 

současné odtržení 

obou pruhů lepidla 

4 3633,1 5,39 ano 

kohezní lom v tepelném 

izolantu v místě lepeného 

spoje 

současné odtržení 

obou pruhů lepidla 

5 3267,0 6,10 ano 

kohezní lom v tepelném 

izolantu v místě lepeného 

spoje 

současné odtržení 

obou pruhů lepidla 

6 3318,4 6,74 ano 

adhezní lom mezi tepelným 

izolantem a lepeným 

spojem 

současné odtržení 

obou pruhů lepidla 

7 1309,1 6,50 ne porušení nataveného spoje 

porušení 

pomocného spoje 

v rozsahu cca 20 % 

8 2633,8 5,07 ne 

adhezní lom mezi 

pomocným lepeným 

spojem a bukovou 

překližkou  

poškození 

v pomocném spoji 

v rozsahu cca 80 % 

9 2813,1 5,14 ano 

adhezní i kohezní lom 

v tepelném izolantu v místě 

lepeného spoje 

současné odtržení 

obou pruhů lepidla 

10 1859,9 4,24 ne porušení nataveného spoje 

porušení 

pomocného spoje 

v rozsahu cca 20% 
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11.1.13  Zkušební tělesa 2.1.4.H 

zkušební 

těleso 
Fmax [N] 

deformace 

[mm]  
platnost typ porušení rozsah porušení 

1 1574,8 5,25 ne porušení nataveného spoje 

porušení 

pomocného spoje 

v rozsahu cca 40 % 

2 2531,7 6,19 ano 

adhezní i kohezní lom 

v tepelném izolantu v místě 

lepeného spoje 

odtržení jednoho 

pruhu lepidla 

3 2605,7 4,75 ano 

adhezní i kohezní lom 

v tepelném izolantu v místě 

lepeného spoje 

současné odtržení 

obou pruhů lepidla 

4 3472,6 6,10 ano 

adhezní i kohezní lom 

v tepelném izolantu v místě 

lepeného spoje 

současné odtržení 

obou pruhů lepidla 

5 3164,0 5,58 ano 

kohezní lom v tepelném 

izolantu v místě lepeného 

spoje 

současné odtržení 

obou pruhů lepidla 

6 2137,7 3,91 ne porušení nataveného spoje 

porušení 

pomocného spoje 

v rozsahu cca 30 % 

7 2652,6 5,54 ano 

adhezní i kohezní lom 

v tepelném izolantu v místě 

lepeného spoje 

současné odtržení 

obou pruhů lepidla 

8 3402,0 6,06 ano 

kohezní lom v tepelném 

izolantu v místě lepeného 

spoje 

současné odtržení 

obou pruhů lepidla 

9 2755,7 5,59 ano 

adhezní lom v tepelném 

izolantu v místě lepeného 

spoje 

současné odtržení 

obou pruhů lepidla 

10 2729,8 6,11 ano 

adhezní i kohezní lom 

v tepelném izolantu v místě 

lepeného spoje 

současné odtržení 

obou pruhů lepidla 
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11.1.14  Zkušební tělesa 2.1.5.F 

zkušební 

těleso 
Fmax [N] 

deformace 

[mm]  
platnost typ porušení rozsah porušení 

1 1194,8 4,16 ne porušení nataveného spoje 

porušení 

pomocného spoje 

v rozsahu cca 40 % 

2 2183,7 5,38 ano 

adhezní lom mezi tepelným 

izolantem i asfaltovým 

pásem a lepeným spojem 

současné odtržení 

obou pruhů lepidla 

3 2762,0 5,89 ano 
adhezní lom mezi tepelným 

izolantem a lepeným spojem 

současné odtržení 

obou pruhů lepidla 

4 5128,0 7,08 ano 

adhezní i kohezní lom mezi 

tepelným izolantem 

lepeným spojem 

odtržení jednoho 

pruhu lepidla 

5 2313,8 4,84 ano 
adhezní lom mezi tepelným 

izolantem a lepeným spojem 

současné odtržení 

obou pruhů lepidla 

6 3314,3 6,14 ne 

adhezní lom mezi 

pomocným lepeným spojem 

a bukovou překližkou 

poškození 

v pomocném spoji 

v rozsahu cca 80 % 

7 1575,2 4,88 ano 
adhezní lom mezi tepelným 

izolantem a lepeným spojem 

současné odtržení 

obou pruhů lepidla 

8 1654,4 5,44 ne 

adhezní lom mezi 

pomocným lepeným spojem 

a bukovou překližkou 

poškození 

v pomocném spoji 

v rozsahu cca 50 % 

9 3821,8 5,59 ano 
adhezní lom mezi tepelným 

izolantem a lepeným spojem 

současné odtržení 

obou pruhů lepidla 

10 5162,1 7,81 ano 

adhezní i kohezní lom mezi 

tepelným izolantem 

lepeným spojem 

odtržení jednoho 

pruhu lepidla 
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11.1.15  Zkušební tělesa L1.1.2.I 

zkušební 

těleso 
Fmax [N] 

deformace 

[mm]  
platnost typ porušení rozsah porušení 

1 1915,5 2,89 ano 
adhezní lom mezi tepelným 

izolantem a lepeným spojem 

postupné 

oddělování 

lepeného spoje  

2 3745,6 4,70 ano 
adhezní lom mezi tepelným 

izolantem a lepeným spojem 

postupné 

oddělování 

lepeného spoje 

3 3881,7 4,25 ano 
adhezní lom mezi tepelným 

izolantem a lepeným spojem 

postupné 

oddělování 

lepeného spoje 

4 2836,6 4,58 ano 
adhezní lom mezi tepelným 

izolantem a lepeným spojem 

postupné 

oddělování 

lepeného spoje 

5 3463,6 4,28 ano 
adhezní lom mezi tepelným 

izolantem a lepeným spojem 

postupné 

oddělování 

lepeného spoje 

11.1.16  Zkušební tělesa T1.1.2.I 

zkušební 

těleso 
Fmax [N] 

deformace 

[mm]  
platnost typ porušení rozsah porušení 

1 1245,3 2,48 ano 
adhezní lom mezi tepelným 

izolantem a lepeným spojem 

současné odtržení 

obou pruhů lepidla 

2 1762,6 4,34 ano 
adhezní lom mezi tepelným 

izolantem a lepeným spojem 

současné odtržení 

obou pruhů lepidla 

3 232,4 1,90 ne 

adhezní lom mezi 

pomocným lepeným spojem 

a horním povrchem fólie na 

bázi PVC-P 

odtržení v celé 

ploše pomocného 

spoje 

4 744,0 1,38 ano 
adhezní lom mezi tepelným 

izolantem a lepeným spojem 

současné odtržení 

obou pruhů lepidla 

5 1676,2 3,94 ano 
adhezní lom mezi tepelným 

izolantem a lepeným spojem 

současné odtržení 

obou pruhů lepidla 
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11.1.17  Zkušební tělesa A2.1.4.F 

zkušební 

těleso 
Fmax [N] 

deformace 

[mm]  
platnost typ porušení rozsah porušení 

1 3045,5 5,72 ano 

adhezní lom mezi tepelným 

izolantem i asfaltovým 

pásem a lepeným spojem 

současné rozdělení 

obou pruhů lepidla 

2 1333,6 3,40 ano 

adhezní lom mezi tepelným 

izolantem i asfaltovým 

pásem a lepeným spojem 

současné rozdělení 

obou pruhů lepidla 

3 2478,3 5,50 ano 

adhezní lom mezi tepelným 

izolantem i asfaltovým 

pásem a lepeným spojem 

současné rozdělení 

obou pruhů lepidla 

4 2141,8 5,21 ano 

adhezní lom mezi tepelným 

izolantem i asfaltovým 

pásem a lepeným spojem 

současné rozdělení 

obou pruhů lepidla 

5 2412,9 4,74 ano 

adhezní lom mezi tepelným 

izolantem i asfaltovým 

pásem a lepeným spojem 

současné rozdělení 

obou pruhů lepidla 

 


